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 خيوط العنكبوت
[1] 

كان كثيرا ما يحرص العمدة خليل قبل أن يغادر في الصباح الباكر 

الى مزرعته على حث ابنه يوسف على الذهاب الى الشيخ سعيد 

الذي يتولى تعليم الصبيان من أوالد قرية )سّراجة( الريفية ، وكان 

والد يوسف يفعل ذلك كي يترك في ابنه شعورا قويا بمدى اهتمام 

صغار إذ كان ذلك شعورا يالزمه منذ الصغر والده بأهمية تعليم ال

وهو يستلهم ذلك األثر الشائع الذي تعلمه في صباه بأن )التعليم في 

الصغر كالنقش في الحجر( ، لهذا السبب كان يوسف حريص على 

تلبية رغبة والده في الحضور كل يوم الى حلقة التعليم في الكوخ 

ض ، كان يجتمع في املالصق لبيت الشيخ سعيد واملعد لهذا الغر 

الكوخ املعد لتعليم الصبيان عدد قليل من أبناء القرية ال يتجاوز 

عددهم ثمانية صبيان ، وسبب ذلك أن الغالبية من أهل القرية ال 

يهتمون بموضوع التعليم أكثر من اهتمامهم بقضية الزراعة ، 

فالوقت الذي ينفقه الصبي في حلقة التعليم ال يعتبر في نظرهم أهم 

ن الوقت الذي يجب أن ينفقه مع والده في املزرعة كي يتعلم من م

والده حرفة الزراعة ويتقنها ، ألن حرفة في اليد تعتبر أمان من الفقر 

بحسب الثقافة املتوارثة بين أجيال قرية سّراجة ، وكما هو الحال 

أيضا بما يمليه عليهم أسلوب العيش الذي اعتادوا عليه منذ أمد 

ث ، سيما وأن قرية سّراجة تتميز بموقع مناسب يوفر بعيد بالتوار 
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لسكانها املناخ والظروف املساعدة على جعل الزراعة هي املصدر 

املهم لهم في العيش ، إذ تقع على حافة وادي عتيق تأتي عبره السيول 

املنقولة من أعالي الجبال في مسار طويل يتجاوز طوله مائتي كيلو 

اكتساب ذاك الوادي الفحل روافدا كثيرة متر ، األمر الذي ساعد في 

ومتعددة تصب في مجراه ، وكان هذا هو السبب في تكرر مجيء 

السيول في أغلب فصول السنة بسبب اتساع املساحة التي يقطعها 

الوادي ، إذ ربما تهطل األمطار في أماكن متباعدة من وقت آلخر مما 

قد أسهم مساهمة  يتيح الفرصة لجريان املاء عبر الوادي. وهذا أمر

ذات شأن في كثرة غزارة املياه الجوفية املتوفرة على ضفتي الوادي ، 

باإلضافة الى جريان مياه الغيل على وجه األرض الى عشرات 

الكيلومترات ، األمر الذي ساعد على قيام املزارع في قرية سّراجة 

التي كانت تحتل موقعا ذا تربة خصبة ، فأضحت تكثر بها أصناف 

راعة من الذرة والدخن والسمسم والبقوليات والرياحين الز 

املتنوعة ، وشيئا من أشجار النخيل ، وقد ساعد وجود هذا التكامل 

الطبيعي على تضافر معطيات الطبيعة في نشوء بيئة ذات 

مساحات خضراء متسعة متعددة العوامل الجغرافية ، فإلى جانب 

ها األشجار الطبيعية املزارع هناك رقعة من األرض الواسعة تغطي

الصالحة للرعي حيث يضم ذاك املوقع )الجيوسكاني( )ان صح 

التعبير( طبيعة يوجد بها حقول زراعية تقبع على الجانب القريب 

منه قرية سّراجة ، وعلى الجانب اآلخر تغطي الغابات الرعوية 

مساحة واسعة تتخللها الشعاب الصغيرة وأنواع النباتات البرية ، 
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لم والسمر والقتاد والسرح وبعض األراك والحشائش مثل الس

املتعددة األنواع والفصائل املختلفة في منظر بهيج أكسب طبيعتها 

جمال املروج الخضراء ، فغدت بذلك املنطقة عبارة عن رقعة ريفية 

متسعة تضم نطاق جغرافي متجانس من حيث الحقول الزراعة 

بة ، ونلفت النظر بأن ال والعمران السكاني والطبيعة الرعوية الخال 

يفوت على القارئ أن قرية سّراجة نشأت في األساس بسبب اختيار 

والد الجيل الخامس ناصر الوسمي وهو الجيل الذي ينحدر منه في 

األصل العمدة خليل لهذا املوقع عندما قدم مهاجرا من مدينة 

بكر السعادة قبل ما يزيد على مائتي سنة خلت فنزل في ذلك املكان ال

الذي لم يسكنه قبله أحد فأقام به هو وأهله ومواليه من الرقيق 

الذين كان يملكهم ومن كان في صحبته من أقاربه أثناء قدومه الى 

سّراجة بعد أن اختار العيش بعيدا عن موطن الخالف الذي حدث 

ونشأ عنه التقاتل الذي وقع بين والد ناصر وبين أبناء عمومته 

ى بينهم على شؤون اإلمارة ، ففضل ناصر أن بسبب النزاع الذي جر 

 العيش في سالم تاركا 
ً
ينئ بنفسه بعيدا عن موطن التناحر مفضال

ساحة الصراع حينما استقر في يقينه أنه صراع قائم قياما محضا 

من أجل الذات ليس إال ، أو املصلحة الخاصة ليس غير ، متنازال 

 عن اإلمارة للشيخ مطرود.   

القرية وتكاملت أركانها الضرورية من قيام املباني وبعد أن نشأت 

ونشوء املزارع وحفر اآلبار وإقامة السواقي ، بدأ يتوافد إليها الكثير 

من بقية أقارب ناصر الوسمي وغيرهم من فروع البطون األخرى 
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املتصلة في أساسها الرئيس ي بالساللة القبلية ذاتها حتى تكّون 

مع مرور الزمن تركيبة سكانية  مجتمع سكاني متكامل نشأت عنه

تلتقي في ساللة الجد األول الوراثية املتقدمة زمنيا ، ثم أصبحت 

تفترق الى بطون وفخوذ في السنين املتأخرة بفعل النمو البشري 

الذي حدث نتيجة التكاثر عبر االمتداد الزمني ، وقد شكل هذا 

خاصة الفارق بعدا خاصا غامضا يقتصر الخوض فيه بين األسر ال

في املسامرات العائلية ، وربما يترك هذا البعد أثرا في النفوس يمتد 

تأثيره على الرابط العام الذي يجمع كل أهل القرية ، ونعني بالترابط 

العام وحدة ترابط جغرافية املكان ، لكن هذا الشعور بالفارق ال 

يظهر إال في الظروف النادرة والخاصة جدا عندما يتعلق األمر 

ثرة هنا فقط يبرز تأثير فارق هذا البعد بما ال يدع مجاال للشك باأل

 أن هناك تأثيرا واضحا لذلك البعد املتوارث . 

في هذا الخضم الذي تجتمع فيه األجواء الطبيعية والثقافات 

الوراثية والبيئة الجغرافية واألطياف السكانية بدأ يوسف يعيش 

فبعد شروق الشمس  الحاملة،سني الطفولة والصبا في قريته 

وارتفاعها فوق األفق بقليل يغدو في كل صباح الى الشيخ سعيد 

فيلتقي هناك بأترابه من الصبيان وتبدأ حلقة التعليم التي ال يعُد 

األمر فيها عن تعلم الحروف الهجائية وقراءة الصور القصيرة من 

ئ جزء )عّم( كمرحلة أولى. أما في املرحلة الثانية فيتم تعلم مباد

مع حفظ جزء عّم كامال وجزء  الفقه،التوحيد وبعض الدروس في 

 تبارك. 
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هكذا يستمر التعليم من مرحلة الى أخرى مرتقيا في مبادئ العلوم 

الدينية املبسطة حتى يلم الصبيان بجانب ال بأس به من تعلم بعض 

املسائل الفقهية واألدبية التي تؤهل من أراد أن يواصل تعليمه في 

بالحلقات التي ال توجد عادة إال في املساجد التي تكون في  االلتحاق

يلتحق بها  الفقيه، والأو بيت  بالكتاتيب،أو فيما يسمى  املراكز،

عادة إال من تسمح له الظروف بذلك. لكن الحال في قرية سّراجة ال 

 تسمح فيه الظروف بمثل هذا األمر. 

املرحلة األولى  لم يكن هناك أمر ذو شأن في حياة يوسف في بداية

التي كان يتردد فيها على دار الشيخ سعيد لتعلم القراءة والكتابة على 

الطريقة البدائية سيما وأنه ال زال في مطلع السنة السادسة من 

 والده،فقد كان بعد ان ينهي ساعات التعليم يعود الى منزل  العمر،

قصار فيراجع ما تعلمه أو يحفظ ما ألزمه الشيخ سعيد بحفظه من 

وربما يخلد  أسرته،ثم يتناول طعام الغداء مع  عّم،السور من جزء 

    األحايين.الى الراحة بعض الوقت في بعض 

لم يكن ما يمارسه يوسف من النشاط اليومي مقتصر على الذهاب  

الى حلقة التعليم واملذاكرة وقضاء بعض أوقات الراحة وما تكلفه 

ور التي يطلب منه إنجازها فحسب به والدته أو والده من انجاز األم

بل كان يتخلل ذلك نشاطات أخرى منها على سبيل املثال أنه تعود 

أن يخرج الى الريع القريب من قريته حيث يلتقي بلفيف من أطفال 

القرية من أترابه لقضاء الوقت من ساعة األصيل الى قبيل الغروب 

ين أفراد األسرة ، ثم يعود الى املنزل ليقض ي به ما تبقى من الوقت ب
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الى أن يحين موعد العشاء فتجتمع أسرته املكونة من والده ووالدته 

واخوته على املائدة ، ثم يفض ي كل منهم بعد ذلك الى مخدعه 

كالعادة في الحاالت التي ال يحضر الى منزل أهل يوسف ضيوف أو 

زوار من جيرانهم ، إذ في مثل هذه الحالة قد يتحلق الكبار في الفناء 

لقضاء وقت ال بأس به من السمر ، كما يتحلق أيضا الصغار في 

جانب آخر للتحدث على طريقة األطفال ، وربما يتخلل ذلك بعض 

أوقات من اللعب بالقرب من املكان الذي يجتمع فيه الكبار خاصة 

 حينما تكون السماء مقمرة . 

رائعة  ساعةوعادة فقد تكون ملثل تلك الطقوس عند األطفال  

والقمر مطل  بالنجوم،تعة ينعمون فيها برؤية السماء املرصعة ومم

وصفاء  مهيب،والليل مسجي سدوله في سكون  منها،على جانب 

فال ترى إال ليال مسدال  الشعور.يبعث على النشوة ونقاء  عجيب،

وقمرا يغازل  السماء!وكواكبا تلمع على أديم  األفق،استاره على مدار 

يبث في الناظر إليه مشاعر تقرأ  أخاذ،ال الكون في حضور بهيج وجم

تدل  عبارة،وتسمع من غير صوت ناطقة بأوضح  حروف،من غير 

لو أن يوسف كان  عاله.على عظمة مبدع هذا الكون العجيب جل في 

قد بلغ السن التي يستطيع فيها أن يكون شاعرا لكتب أروع سمفونية 

فولة تحت ضوء عن ليلة مقمرة يسري عبيرها بأرج براءة لقاء الط

قمر على جانب من السماء كأنه ينظر الى من تحته من خالئق 

ومتباهيا بما حوله من الكواكب الالمعة التي تمأل النفوس  الرحمن،

هكذا تكون املشاعر  وسرورا.وتغُد بين الجوانح بهجة  وحبورا،نشوة 
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وهكذا تكون الحياة الخالية من متاعب  سّراجة،في ليالي السمر في 

   باملتعة.ويذهب  الصفو،ثن ما يعكر وبرا

بعد أن ينفض مجلس السمر ويعود السمار الى دورهم يأوي 

 األطفال الى مضاجعهم استسالما للنوم.   

كانت الظروف أحيانا تقتض ي أن يذهب يوسف الى منزل خالته 

لطيفة عندما تطلب منه والدته أن يوصل الى بيت خالته أي غرض 

ذلك أن خالته كانت تعيش ظروف قاسية بعض الش يء بعد أن  ما،

توفى زوجها الذي لم يمض على زواجه منها إال عامان فقط رزق 

إذ رحل عنها والدها وهي لم تكمل  (،خاللهما بابنته الوحيدة )سارة

فاعتنت والدتها بتربيتها باذلة كل ما تستطيع من  األول،بعد عامها 

  جهد.

مني بين عمر يوسف وسارة بالكثير فقد كانا لم يكن الفارق الز 

لهذا السبب كان يوسف يجد في نفسه ش يًء من  السن،متقاربين في 

  بينهما.التوق الطفولي البريء للعب معها لتقارب السن 

كان هذا األمر يتكرر كل يوم تقريبا أما بسبب تبادل الزيارات بين 

أو بسبب ارساله من قبل والدته ألي الزم أو  لطيفة،أمه وخالته 

أو لخروجهما معا الى مزرعة والده حيث يعودان وهما  ما،طارئ 

  املزرعة.يحمالن بعض ما يحتاجه األهل مما يتاح من خيرات 

أتم يوسف املرحلة األولى في التعليم على يد الشيخ سعيد التي 

 استغرقت ما يربو على ثالثة أشهر. 
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وقد  الحج،هذه املرحلة قرر الشيخ سعيد الذهاب الى بعد انتهاء 

لكن  الثانية،وعد بعد عودته أن يتم استئناف الدراسة للمرحلة 

فقد تقرر في الفترة التي  عليه،الظروف لم تكن لتبقى كما كانت 

أعقبت حج ذلك العام أن تم فتح مدرسة نظامية في املركز الذي 

فقض ى األمر  أكيال،سبعة  كان يبعد عن قرية سّراجة ما يقرب من

بإلزام سكان القرى املحيطة باملركز بأن يتم التحاق الصبيان 

التي تم افتتاحها حديثا في ذلك  القرى باملدرسةاملتواجدون بتلك 

فتوقف الشيخ سعيد عن مواصلة تعليمه لصبيان قرية  العام.

 سّراجة لهذا السبب. 

لنظامية في العام لم تسمح الظروف ليوسف بأن يلتحق باملدرسة ا

فقرر والده ارجاء التحاقه باملدرسة النظامية  افتتاحها،األول من 

  املقبل.الى العام 

هكذا أخذ عام جديد يمض ي من حياة يوسف وهو يعيش خالله 

سني الطفولة في حياة القرية التي تتنوع فيها ظروف الحياة بين غدوه 

 ما، تارةسبة أو نشاط ورواحه من وإلى املزرعة تارة ومشاركته في منا

يتخلل ذلك الكثير من األمور التي تتكرر من ضمنها الزيارات  أخرى،

وقد يصادف ذلك في كثير من األوقات التقاء  وجيرانها،بين والدته 

  الطفولي.يوسف بسارة فيمضيان معا بعض او قات اللعب واملرح 

عندما تصرم ذلك العام الذي لم تسمح فيه الظروف ليوسف بأن 

يلتحق باملدرسة النظامية وأطل العام الجديد التحق يوسف 

باملدرسة النظامية وأمض ى بها عامه األول والثاني. وكان خاللهما 
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يعاني الكثير من التعب واملشقة ، ويناله الكثير من اإلرهاق بسبب 

الجهد الذي يبذله في رحلة الذهاب والعودة الى ومن املدرسة التي 

مشيا على األقدام في زمن ال يقل عن الساعة يقطع املسافة إليها 

ذهابا ومثلها إيابا ، فقرر والده بعد هذين العامين ان يستأجر منزال 

في املركز حتى يصبح يوسف قريب من املدرسة ، وقد اضطر هذا 

األمر والد يوسف أن يأمر احدى أخوات يوسف باالنتقال الى املنزل 

تى يتجاوز الصف الثالث الذي استأجره لتبقى معه على األقل ح

والرابع ، وقد نتج عن أمر انتقال يوسف واحدى أخواته الى املركز 

تكرر زيارات والده ووالدته وفي بعض االحيان يرافقهما بعض اخوة 

يوسف من أجل الزيارة أو من أجل املساعدة للتغلب على بعض 

الظروف التي قد تطرأ . ليس ذلك فحسب بل قد تأتي لطيفة وسارة 

ع والدة يوسف الى املركز لشراء بعض ما تحتاج إليه مستغلة م

مجيء أم يوسف في السيارة التي تذهب الى املركز صباحا وتعود الى 

القرية مساء حيث يسمح لها الوقت والحال هذه بأن تبقى مع أختها 

يوما كامال تقريبا وربما اضطرت في بعض األحيان للمبيت بسبب 

أخرى لظرف ما قد يحدث وتتحقق منه  مغادرة السيارة الى قرية

مصلحة مادية لسائق السيارة سيما انه ال توجد أي سيارة غيرها في 

إذ كانت السيارات في ذلك  فيه،ذلك املركز فهي السيارة الوحيدة 

وقد اتاحت مثل هذه الظروف  للغاية.الزمن قليلة جدا ونادرة 

الساعات  فرصة االجتماع بين يوسف وسارة ليسعدا بقضاء أجمل
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في لعب ومرح تحفه براءة الطفولة وتزينه سعادة النقاء والطهر 

 والصفاء الذي ال يمكن ان يوجد اال في عالم الصغار.  

أتم يوسف اكمال مرحلتي الصفين الثالث والرابع على نفس الترتيب 

وكان حينها يناهز من  الثالث،الذي بدأ به منذ أول أيام الصف 

ولكن بعد هذه املرحلة قرر والده أن يبقيه  عشرة.العمر الحادية 

وحده في الدار الصغيرة التي استأجرها له مع بداية دخوله للصف 

فقد أصبح في نظره يافعا يمكنه االعتماد على نفسه ملا  الخامس،

وقد  سنه،الحظ عليه من النباهة وحسن التصرف رغم صغر 

جيران الدار أوص ى والد يوسف أحد معارفه وأصدقاءه في املركز من 

سيما وأنه قد حرص على  بيوسف،التي استأجرها مؤخرا أن يهتم 

  معارفه.أن يستأجرها بجوار أحد 

بدأ يوسف يعيش ذلك الجو الجديد في دار صغيرة يقض ي فيها 

وفي كل إجازة من اجازات نهاية األسبوع  كاملة،بمفرده أيام األسبوع 

 هله.أيعود الى القرية لقضاء إجازة األسبوع مع 

في هذه املرحلة أي مرحلة بداية دراسة يوسف في الصف السادس  

ابتدائي بدأت تظهر عليه مشاعر مختلطة يتسنمها شعور رقيق 

مترع بالشجن املحفوف ببعض الريبة والوجل املختلط بشوق 

غامض كان كثيرا ما تظهر له عالمات تفك ألغازه عندما يرى سارة 

تقيا ألي سبب من األسباب حينما تسمح الظروف لهما بأن يل

الطارئة أو املقصودة لغرض معين ينتج عنه لقاء فتراه ويراها ، ومع 

انه لم يكن يدرك تماما ما معنى تلك اإلرهاصات التي تبدأ تتفكك 
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من خاللها اسرار )اللغز( الذي يجتاحه بين الفينة واألخرى ، إال انه 

ا أيقن أن الشجن بدأ رويدا رويدا يضع يده على مفاتيح الحل حينم

الذي ينتابه ال يلبث أن يختفي عند اللحظة التي يتم فيها اللقاء ، 

وبدأ يشعر منذ أن وضع يده على مكمن الحل أن القدر بدأ يضع 

أول خطواته نحو عالم جديد مشوب بالكثير من الغموض 

واألحاسيس التي ليس لبعضها كلمات في قواميس اللغات تحدد 

ن مفهومها بوضوح ليس فيه لبس يحمله على معناها بجالء ، وتبي

 أكثر من وجه . 

هنا وهنا فقط بدأ يوسف يقنع نفسه بأن عليه أن يتخذ القرار 

فهو لم يعد يجد أيما  املسألة،الالزم حيال إماطة اللثام عن هذه 

صعوبة في ذلك األمر الذي يخالجه إال في الطريقة التي يوجز فيها 

عن اإلفصاح عما يختلج في داخله  لبس،القول بوضوح ليس فيه 

  خلده.ويدور في 
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[2] 
بينما كان يوسف يرتب أموره الختيار الوقت املناسب في الفرصة 

التي تجمع فيها ظروف القدر بينه وبين سارة أتى ما لم يكن في 

ففي مساء ذا غسق تميل فيه درجة الحرارة الى البرودة  الحسبان،

حينما كان يوسف يخطو خطوات وئيدة بجانب الحقل شعر 

أعقب ذلك ألم شديد  اإلبرة،بلسعة غريبة في قدمه تشبه وخزة 

هنا أدرك أن األمر ليس  فخذه!ينتشر في القدم والساق وصوال الى 

كثافة في ذلك املكان مجرد وخزة شوكة من أشواق األشجار امللتفة ب

إن هذا األلم الذي شعر به يوسف جعله  فيه،الذي كان يسير 

يعتقد أن الوخزة ليست وخزة شوكة من أشواك النبات بل قد 

فهذه أول مرة يشعر فيها بمثل هذا األلم  عقرب،تكون لدغة 

  الغريب.

والدته باألمر  وأخبرتحامل يوسف على نفسه الى أن وصل الى البيت 

فسارعت الى  لدغ،فأدركت والدته في الحال أنه قد  له،حدث الذي 

وفي تلك األثناء حضر والده وقام بلف  له،عمل الكمادات الالزمة 

قطعة قماش على قدمه إذ ال يوجد في املركز القريب منهم نسبيا 

وليس أمام يوسف إال أن يتحمل األلم وهو  آنذاك،مستوصف طبي 

فقد أصبح تأثير  الغرض،ا لهذا يعرض قدمه لوهج نار تم اشعاله

ولكن ليس أمامه إال هذه الطريقة الى  تحمله،السم فوق ما يمكن 

أن ينتهي مفعول السم الذي لن ينتهي مفعوله عادة قبل مض ي اثنتي 

  ساعة.عشرة 
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علم الجيران بما حدث ليوسف فتوافدوا لعيادته من أجل 

  سارة.وابنتها  وكان من ضمن الزوار خالته لطيفة عليه،االطمئنان 

 يوسف، وبعدأمض ى األقارب والجيران هزيعا من الليل في منزل والد 

أن اطمئن الجميع على أن األمر ال يزال في حالة ما دون الخطر على 

  انصرفوا.يوسف 

بقيت والدته تراقبه وهي تغالب غفوات النوم التي تغتصبها اغتصابا 

كان من املتعذر عليه  إذ ما تلبث أن تغفو ثم تستيقظ. أما هو فقد

 أن ينام لشدة ما يعاني من األلم. 

وعندما بدأ ضوء الصبح  جفن،قض ى ليلة كاملة دون أن يغمض له 

يتنفس عبر األفق بالتدريج بدأ يخف األلم قليال فغالب النوم 

ولم يستيقظ إال بعد أن مرت أربع  عميق،جفونه فشرع يغط في نوم 

  كاملة.ساعات 

لكن أتت العواقب سليمة  عليه،أشد الليالي بأسا  لقد كانت ليلة من

فقد استعاد يوسف عافيته رويدا رويدا الى أن عاد في مساء الليلة 

  الطبيعي.التالية الى وضعه 

عندما غادر يوسف الدار في مساء الليلة التالية التي استعاد فيها 

عافيته من أجل أن يلقي نظرة على الطبيعة شاهد سارة وهي تقبل 

وه مسرعة لتطمئن على وضعه الصحي بعد اللدغة التي تعرض نح

وأخبرها أنه قد  املساء،ابتسم وهي تقترب منه وبادلها تحية  لها،

استعاد عافيته وأن وضعه الصحي على ما يرام. وقد تبادال األحاديث 

عن العقرب وما تسببه من ألم شديد ملن يتعرض للدغتها وكيف أن 
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 يطاق ، وقال يوسف لسارة إن ألم لدغة أملها كان أملا فضيعا وال

العقرب كان شديدا لكن لم يكن أمامه إال أن يتحّمله شاء أم أبا ، 

ألن ذلك هو الحل الوحيد وال حل غيره ، وذكر لها أنه كان يسمع من 

أهله أن هناك من قد لدغته العقرب وتسببت في وفاته، وقد خش ي 

حمد هللا على أن أتت أن تتسبب له لدغتها في أمر ال يسر، لكن 

العواقب سليمة ، قالت له سارة : الحمد على سالمتك وال ترى بأسا 

إن شاء هللا ، فشكرها على شعورها وتمنى أن ال ترى هي أيضا أي 

بأس أو مكروه في هذه الدنيا ، وعندما ال حظ يوسف أن سارة كانت 

حارة في شعور واضح أنها استاءت ملا حدث له حاول  ةمؤاساتؤاسيه 

أن يفصح عن الشعور الذي كان يراوده ليلة أن لدغته العقرب ، 

لكنه لم يكن يشأ أن يفسد جو اللقاء الذي شعر خالله أن مشاعر 

التخفيف التي ابدتها سارة تجاهه ملا شعرت به من خوف عليه أن 

ذي أودعته العقرب في يصيبه مكروه ال سمح هللا بسبب السم ال

أوردته ودمه وما أصابها من بؤس جراء األلم الذي عاناه يوسف من 

لدغة العقرب صرف النظر عن فتح نافذة جديدة لم تفتح في حياته 

قط ، وال يعلم ماذا سينتج عن فتحها من شعور لدى سارة ، فقرر 

 تأجيل ذلك األمر الى وقت آخر . 

ن يوسف وسارة ففي أصيل اليوم التالي لم تبطئ األيام بيوم اللقاء بي

قررت لطيفة خالة يوسف أن تزوره محضرة معها أناًء صنعت به 

طعاما جيدا من البر املمزوج بالسمن البلدي وقليل من العسل ، 

وقد جاءت سارة معها فهي ال تفارق أمها البتة ، وبينما كانت والدة 
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رة في الجانب يوسف منشغلة في الحديث مع أختها وكانا يوسف وسا

اآلخر من ردهة الجلوس ، استغل يوسف الظروف املواتية وهي 

انشغال خالته ووالدته بالحديث في الجانب األقص ى من الردهة 

فتهيئا له الزمان واملكان ، فقرر أن يكشف لسارة النقاب عما يختلج 

في صدره من شعور ، وبعد تردد وجيز وتلعثم لم يوفق الى تجنبه 

 قال لها : 

لدي كالم مهم ومختصر أريد أن أقوله لك فهل تسمحين لي  -

 أن أقوله لك؟ 

 قالت له سارة: 

 تفضل قل كل ما تريد.  -

 أريد أوال أن تعطيني وعدا بأنك لن تغضبي مني.  -

 لن أغضب منك.  -

 لن تغضبي مني أبدا؟  -

 ال لن أغضب منك أبدا.  -

 لن تغضبي مني مهما كان كالمي الذي سأقوله لك؟  -

 أغضب إذا لم يكن فيه ما يغضبني.  بالطبع لن -

 طيب وإن كان فيه ما يغضبك ستغضبين؟  -

 لكن ال بد أن أسمع أوال.  ربما، -

 سأقول لك إذن ما أريد قوله.  -

 قل وال تخف من ش يء.  -
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اسمعي يا سارة أنا منذ أن كنت أدرس في أواخر الصف  -

الخامس الى الصف السادس في املركز وأنا أشعر بشعور 

ة أشعر به وقد كان في البداية عبارة عن غريب ألول مر 

شعور غامض ليس له صفة محددة ، فقط كنت أشعر 

بأشياء مختلطة من الشجن والحنين والخوف املشوب 

أحيانا ببعض الوجل ، وكنت الى جانب شعوري بهذه 

املشاعر أجد أن هناك هاجسا ورغبة تجتاحني في العودة 

ازة كل أسبوع كنت الى القرية ، وعندما أعود في نهاية إج

اجد ذلك الشعور ال يزال يخالجني ، غير انه فقط حينما 

كنت التقي بك اشعر بالهدوء والطمأنينة ، ثم بدأ هذا 

الشعور يتكرر معي حتى أصبحت لدي رغبة ملحة بل 

وعارمة في رؤيتك في كل مرة أعود فيها من املركز الى القرية 

تطور حتى أصبحت ، و بقي هذا األمر يالزمني ويأخذ في ال

 أشعر فعال أنني أحبك وال أستطيع البعد عنك. 

تشغل  أالربما أنني أشعر بشعورك هذا نحوي لكن أرجو  -

 بالك بمثل هذا األمر. 

 على أعصابيكيف ال أشغل بالي وهذا األمر أصبح يسيطر  -

 ويؤثر على كل تصرفاتي؟ 

 حاول تهدئ أعصابك وال تشغل بالك.  -

 بالنسبة لك عادي؟  مرإن األ هل أفهم من قولك  -

 ليس كما تظن.  -
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 كيف هو إذن؟  -

 قلت لك ال تشغل بالك.  -

اكتفى يوسف بهذا القدر من األجوبة التي لم تكن واضحة القصد 

وبعد أن أدرك تماما أن سارة تعمدت ان  تلك،بعد أن طرح اسئلته 

 تحجم عن إجابة سؤاله الرئيس ي إجابة واضحة وصريحة فقال لها:

وأرجو أن تعذريني  ذلك،حسنا لن أشغل بالي طاملا أنك طلبتي مني 

 إن كنت أثقلت عليك بأسئلتي.  

 حورت سارة الحديث عن مجرى السؤال األخير الذي طرحه يوسف 

قائلة: كنا نشتاق لك يا يوسف في الوقت الذي تكون أنت خالله في 

كم  غيابك،حتى أمي وأمك يشفقن عليك وينشغلن من  املركز،

يشفقن األمهات على أوالدهن عندما يبتعدون عنهن. كانت سّراجة 

في غيابك موحشة وماكنت أجد أحدا اتسلى معه في أوقات فراغي 

أنت تعرف أني أنا هنا ليس لي أقارب غيرك من سني العب معهم أنا 

أقاربي قليلون وكلهم يسكنون في أقص ى سّراجة، السير من هنا الى 

أنا عندما سألت أمي  منا،هم ليسوا قريبين عندهم متعب ومرهق ف

عن سبب بعدهم عنا كانت تقول لي أقاربك يا سارة ما يحبون أهل 

   منهم.سّراجة وال يريدون السكن بالقرب 

قال: أنا مالحظ ذلك تماما ومقدر الوحدة التي تعانين منها بسبب 

 عدم وجود من تأنسين معه.  

تمنى يوسف لسارة ليلة بعد انتهاء الحديث بين سارة ويوسف 

 سعيدة. 
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عاد يوسف الى مخدعه ومضت سارة الى حيث تجلس والدتها 

وخالتها وبقيت معهما هنيهة ريثما استأذنت لطيفة في العودة الى 

 بيتها.      

كان يتمنى يوسف أن يحصل على إجابة واضحة من سارة حتى ولو 

معها خالي  إال أنه عاد من لقاءه رغبته،كانت إجابتها ال توافق 

 الوفاض! وهو يتأمل ويعيد النظر فيما قالته عندما خال مع نفسه.  

لم لكن  سمعه،استمر يوسف ال زال يبحث عن إجابة أوضح مما 

  ش يء.ذلك ولم يكن له من األمر من  يحدث

مضت األيام قدما ولم تشأ الظروف أن تتهيأ أي فرصة جديدة يعيد 

على سارة في الليلة التي يوسف من خاللها السؤال الذي طرحه 

بل على وجه الدقة لم تكن الفرصة هي  العقرب،أعقبت لدغة 

وحدها التي منعت يوسف من أن يعيد طرح السؤال وإنما خشيته 

 من عدم اإلجابة هي السبب الرئيس في اعراضه عن طرحه مرة ثانية. 

بقيت األمور تسير على املستوى الطبيعي ظاهريا لكنها باطنيا في 

بل كانت مناقضة للواقع الذي يبد في  كذلك،مق لم تكن الع

الظاهر! إذ أن يوسف كان في الواقع يمر بحالة من الوجد الذي 

وصل الى الدرجة التي أصبحت معها سارة تشعر تماما أنه يحمل لها 

وكانت تود في قرارة نفسها لو أنه  طبيعية،مشاعر حب جياشة وغير 

حه عليها في الليلة الثالثة لحادثة أعاد عليها طرح السؤال الذي طر 

لدغة العقرب! إال انه لم يفعل. بعد ان حورت سارة الحديث معه 

في قالب آخر أوحت له من خالله الى أشياء عائلية وقد كانت تضمر 
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في ابعاد نفسها أنها لن تستعص ي على فهم يوسف الذي لم يكن 

قط ببضع يعوزه الذكاء لسبر أغوارها، لكنه اكتفى بأن يتمتم ف

  أهمية.كلمات مقتضبة حتى ال تشعر سارة أن ما قالته له ليس له 

 

أنهى يوسف املرحلة االبتدائية وكان حتما عليه ان ينتقل إلكمال 

دراسته الى املدينة التي تبعد عن قريته مائتي كيلومتر حتى يلتحق 

باملعهد العلمي هناك وبالفعل انتقل الى املدينة ملواصلة الدراسة. 

ي تلك املرحلة تغير الوضع تماما وتحول األمر الى معاناة حقيقية وف

حينما استبد به ذلك الشعور الذي أصبح هاجسا ان لم يكن 

 ال ينفك عنه وال حتى في جزء من الثانية.  كالظل،كابوسا يالزمه 

وزاد سرحانه حتى بات  الش يء،بدأت حالته الصحية تسوء بعض 

وهو  العلمي،ينعكس على مستواه  الى أن أصبح ذلك ويتمدد،يطغو 

محبذا االنفراد بنفسه  زمالءه،يلوذ بالصمت ويتجنب مخالطة 

مستغرقا في التفكير ال يدري ما هو السبيل لتفسير هذا اللغز 

املوغل في الغموض املوغل في الال فهم عند الجانب اآلخر! كي ال يهلك 

 كمدا مقابل من ال يعبه بهذا الكمد. 

سف أي حل وهو يصارع هذه األفكار التي استحوذت لم يكن أمام يو 

وليس أمامه إال أن ينتظر القدر فلعله  ذهنه،على مخيلته وعلى 

يسمح بسانحة أو فرصة تتهيأ فيها الظروف فيحدث أمر يتيح له 

 ارادته،بيان حقيقة ما يدفعه إليه جارف التيار الخارج عن 

بالنسبة له بات أمرا إذ ان األمر  هوادة،واملسيطر على شعوره بدون 
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أمام ش يء يجهل على وجه  املجهول،فال بد من معرفة مصيره  ملحا،

التحديد حقيقته املحتجبة خلف سراديب الغيب التي ال يعلم سبر 

 أو من يملك معرفة حقيقتها.   خالقها،أغوارها إال 

مض ى يوسف مع هذه الحال يعيش حياته التائهة في محيط ليس له 

له شفق، وغسق ليس له نهاية، هكذا ظل يقض ي وأفق ليس  شاطئ،

يومه بين شرود تائه، وحيرة مبهمة، ويمض ي ليله بين أرق قاتل، 

ومصير مجهول، طريق عامس ليس له معالم تبين املسار، وال غاية 

 تتوارد تفتأتحدد الهدف! انها املعاناة والتشظي، انها األسئلة التي ال 

غموض، منطقي معقول في  كتيار عاصف متالطم املوجات، بعضها

وبعضها يبحث عن إجابة قد  شطط،غامض متذبذب في  وبعضها

وبعضها ربما تعجز اللغة عن وجود  مستحيلة،تبد قريبة إال انها 

 جملة تفي عنها باإلجابة البينة. 

املبهمة  البيان،هكذا أصبح يعيش يوسف واقع حياته الغامضة 

الواقع الذي يبحث عن حقيقته ليعرف فقط أين هو من موقع 

ليس ليضمن ما تخفيه نتائج املعرفة من أمور قد ال  اإلعراب،جملة 

وإنما ليعرف ما مصير الشعور الذي يعيشه لدا الجانب  تسره،

هو اآلن ال يهمه ان  نحوه،وليضمن ما هو املوقف املتخذ  املقابل،

و إيجابيا األمر سيان! فقط الذي يصبو إليه يكون موقفا سلبيا أ

 معرفة الحقيقة. 
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أمض ى يوسف عامه األول في املعهد العلمي وهو يعيش حالة القلق 

ولم يكن ذلك لسبب  الرهيب،واألرق  املتصاعد،والتوتر  املضطرب،

لقد  الغبوش،واحد بل لحشد من األسباب املختلطة الشديدة 

اٍغ يطلق هالة واسعة األفق من أصبح يعيش في حالة بين شعور ط

الطاقة التي تمأل الفضاء الفسيح، وبين أنه لم يكن يعلم على وجه 

التحديد هل يصل مصدر تلك الطاقة الى من يبثها من أجله وتحت 

  تماما!أم أنها خالية من ذلك  تأثيره،

 

بينما هو يصارع تلك التناقضات التي باتت تعصف به في غير ما 

ولكن لن يتم ذلك إال بعد عودته الى  املحاولة،يعيد قرر أن  هوادة،

بعد أن أزفت األيام األخيرة الختبارات الصف األول  القرية،

 وأصبحت على األبواب. 

وتصميمه هذا لم  ذاك،ولكن قراره  صمم،وعلى ذلك  قرر،هكذا 

يكونا ذا جدوى في استشراف ش يء من اليقين أو الطمأنينة بأن 

وى إلخراجه من أمواج املحيط اللجي الذي نتائجه ستكون ذات جد

أيضا حتى وال أمل يبد أنه قد يلوح في األفق  العاتية،يصارع أمواجه 

ليرى ولو بريق سانحة توحي أن لذلك املحيط شاطئ ترس ي عليه 

 . أوضامه.الفلك التي تحمل 
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[3] 
ما إن عاد يوسف الى قريته بعد أن أنهى اختبارات الصف األول إال 

وصمم على  تنفيذه،وبدأ يستعد للشروع في فتح باب األمر الذي قرر 

فهو لن يدع األمور في غموض هكذا مبهمة  وطيسه،خوض غمار 

 ومصير معلوم ال لبس فيه.  الوضوح،بدون بيان واضح غاية 

 

 د ساعة اللقاء؟ ولكن متى ستسمح الظروف بتحدي

 هذا أمر الزال في عالم الغيبيات التي ينفرد القدر بعلمها ليس غير. 

 

حتى شاء القدر  املناسبة،مرت بضعة أيام دون أن تتهيأ الظروف 

بأن تحضر سارة الى منزل خالتها أم يوسف حاملة طبقا صغيرا به 

ش يء من خضار ناضجة كانت قد بعثت بها أمها الى أم يوسف التي 

ومن باب رد الجميل  سارة،انت دائما ترى أنها حريصة على بر أم ك 

كانت أم سارة تحاول أن تعبر دائما عن بعض امتنانها ولو بش يء 

 يوسف،يسير لرد بعض جمائل ذلك املعروف الذي تسديه إليها أم 

 لهذا السبب أرسلت لطيفة ابنتها بطبق الخضار الناضجة إليها. 

وقرر ان ال يدعها تخرج  له،اهتبل يوسف الفرصة حينما سنحت 

مستقبال سارة عندما رآها قبل ان تدلف الى الفناء  فأسرع يده،من 

 وحياها بحرارة ال تخفى على ذي لب وقال لها: 

 ماذا تحملين في هذا الطبق الرائع؟  -
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بعد ان ابتسمت ابتسامة مقتضبة قالت: بعض الخضار  -

 أمي لكم. الناضجة بعثت بها 

 لنا؟ لم يكن هناك أي داعي ألن تكلف أمك نفسها.  -

 كال هذا أقل ما يمكن ان تقوم به.  -

فمتى ترين  هام،حسنا ولكن أريد أن اتحدث معك في أمر  -

  األمر؟ان يكون الوقت مناسبا لهذا 

ترددت قليال ثم قالت: أمي ستذهب غدا بعد املغرب  -

عبد وجة عمي مباشرة مع أم هاني لتذهب معها لزيارة ز 

فإن رغبت أن تأتي  صحية،التي تعرضت لوعكة  يالغن

 فسيكون الوقت مناسبا لذلك. 

 حسنا إذن بعد املغرب بقليل سآتي في هذا املوعد غدا.  -

 

انصرف يوسف فاسحا املجال أمام سارة لتدخل الدار وتعطي 

الطبق لخالتها ثم تعود أدراجها. فعل ذلك ليقلل من ارتباكه وبعض 

 ريه من قلق حول ما سينتج عن األمر الذي عزم على تنفيذه.ما يعت

 

يقع على الحافة القصوى للربوة النائية في  يعبد الغنكان منزل 

وكانت املسافة التي يقطعها الراجل مشيا على  سّراجة،أقص ى شرق 

عبد األقدام تستغرق ما يزيد على ثالثين دقيقة حتى يصل الى منزل 

ر هذا وقتا مناسبا يستطيع ان يتحدث ويعتب فقط،ذهابا  يالغن
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عودة والدتها في وقت قصير  يخش ىخالله يوسف مع سارة دون أن 

 ال يتمكن خالله من قول كل ما يريد قوله لسارة. 

  

وبدأ الغسق يسدل أول ستوره على  األفول،بدأ الشفق يأخذ في 

صفيرها، وبدأت صفافير الليل تستعد إلطالق أصوات  األفق،أرجاء 

ظاهرة تعود عليها الناس الذين يعيشون في البيئات الرطبة  كوتل

التي تتوفر فيها مثل هذه البيئة املناسبة من الطبيعة لتواجد هذا 

النوع من الحشرات التي تستخدم عادة اجنحتها إلصدار صفيرا 

 يسري في الغسق ربما تستجذب به اإلناث للتزاوج.   

في هذا الجو الذي ال يبدد هدوءه إال صوت تلك املصفرات الذي 

يصدر حينا ثم يختفي حينا آخر ، خرج يوسف من منزل أهله ميمما 

منزل خالته أم سارة ، وما إن اقترب من املنزل حتى كح وتنحنح  ،  

وكانت سارة تجلس محتشمة على سرير خشبي في فناء املنزل 

بتحية املساء متمنيا لها ليلة سعيدة  املتواضع جدا ، وعندما حياها

وهادئة ، أشارت له أن يجلس على السرير الخشبي املجاور فاستوى 

جالسا عليه ، حاول جهده أن يظهر بصورة طبيعية متماسك 

األعصاب ، مبتسم في ثقة ال يخفى على ذي فطنة حتى ولو كانت 

هكذا فطنته يسيرة أنه يخفي خلف ابتسامته شعورا فيه قلقل ما ، 

حاول أن يبد أمام سارة ، إال أنه كان من الداخل مضطرب نوعا ما 

، ومتوجس من بعض ريبة أن تكون هذه الليلة هي آخر ليلة يتحدث 
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فيها عن قضيته املصيرية ، وحلمه األزلي ، ومبتغاه األول واألخير من 

 هذه الدنيا الفانية. 

ألته عن رحبت به سارة وقدمت له فنجانا ساخنا من القهوة وس

 أخباره في الغربة. 

 أجابها بأن كل ش يء على ما يرام. 

ساد الصمت لبضع دقائق فطلبت سارة من يوسف أن يحدثها عن 

 األمر الهام الذي استدعى زيارته لها على انفراد. 

فقال: في البداية ال أريد أبدا أن أكون مصدر قلق لك على اإلطالق  

ا مصدر ازعاج ألي انسان في هذا كما أنني ال أريد أبدا أن أكون أيض

الكون  ، إال أن اإلنسان أحيانا ربما يجد نفسه مضطرا أن يفصح 

عن بعض أمور ربما تسبب له شتاتا واضطرابا قد يؤثر على الكثير 

من قراراته املصيرية وتصرفاته الحياتية ، وأنا بعد أن تحدثت معك 

سعادتها بسالمتي  ليلة أن زرتنا مع والدتك حينما جاءت لتعبر لي عن

من لدغة العقرب شعرت أن حديثنا ذاك كان يفتقد وجود حلقة 

مهمة لم نوفق أنِت وأنا في الحوار الذي جرى بيننا الى بيانها ، وربما 

لم يسعفني الوقت أللتقي بك فقد تحتم علي السفر الى مدينة 

  العشيرة لدراسة املرحلة األولى في املعهد العلمي هناك كما تعلمين،

وقد كنت خالل فترة الدراسة أعيش حالة غير مستقرة من تشتت 

الشعور ، واضطراب الفكر ، وقد تأملت في هذا األمر كثيرا وأطلت 

التأمل فيه لعلي أعثر على سبب اهتدي من خالله الى حل ملا يشغل 

تفكيري ويؤرق نفس ي ويقض مضجعي ، فوجدت بعد التأمل 
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النهاية ، أن السبب في كل ذلك الطويل والطويل جدا واملتأني حد 

يعود الى السؤال الذي طرحته عليك في لقاءنا ذاك ولم احظ عليه 

بإجابة واضحه منك ، فقررت أن أعيد عليك يا أغلى من كل ش يء في 

حياتي نفس السؤال ، راجيا أن تجيبيني عليه إجابة واضحة ، 

تثريب  وسأكون راضيا وسعيدا بل وممتنا بأي إجابة اسمعها منك وال

 عليك ، فهل لك ان تلبي طلبي هذا؟ 

قالت: ليس لدي أي مانع من اإلجابة على أي سؤال تطرحه فتفضل 

 وستجدني كلي آذان صاغية ملا تقوله.  عندك،هات ما 

بعد أن نطقت سارة آخر كلمة مما قالته ليوسف شعر برجفة في 

فحاول استجماع  القشعريرة،واعتراه ما يشبه  جسده،كل ذرة من 

 والسيطرة على أعصابه ثم قال:  قواه،

أما وقد سمحتي لي بأن أطرح أي سؤال يخطر في بالي  -

فالحقيقة هي أنه ال يوجد في بالي إال سؤوال واحدا فقط هو : أنا 

أحبك وال أستطيع أن أحيا حياة خالية من األس ى واأللم وتباريح 

جانب واحد فقط ، الشوق بدونك ، ولكن إذا كان هذا الحب من 

فمعنى ذلك أن هذا هو بداية الدمار والهالك بعينه ، ومثلي ال يسمح 

لنفسه أبدا أن تصبح مشاعره عالة أو عبًئ على حساب تقييد 

مشاعر اآلخرين عن فضاء الحرية التي يولد كل مولود وهو مفطور 

عليها ، من أجل ذلك فإنني أطلب منك مصارحتي ومهما كانت 

ن في غاية الرض ى النفس ي عنك حتى ولو قلِت لي بأنك اجابتك فسأكو 
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ال تحبينني ، وانك ال ترينني إال مثل أي شخص من الناس فأنا 

 سأقبل هذه اإلجابة بكل سعة صدر . 

صمتت برهة وهي تركز نظرات عينيها في عينيه ثم قالت:  -

 سأقول لك كلمة واحدة فقط ولن أكررها وهي: نعم. 

ك أعصابه وارتفع نبض قلبه لم يستطع يوسف أن يتمال -

فكرر مسح جبينه ووجنتيه ومقدمة  عليه،حتى كاد يغمى 

رأسه ببطان كفه األيمن مرتين وهو مطأطئ رأسه دون أن 

 ثم خيم الصمت بضع ثواٍن!   واحد،ينبس بحرف 

 ماذا بك؟ ما الذي جرى لك؟  -

اكتفى برفع نظره على مستوى عينيها ولم يحرك أي عضو  -

ه فقط ثم قال: ال أدري! غير انني أشعر من جسده خال نظر 

وأحر من الجمر في نفس  الثلج،بوهج من السعادة أبرد من 

 يكاد يحرق كل ذرة من جسدي.  الوقت،

وضعت سارة كفها األيمن على كلتا يديه اللتان كانتا في وضع  -

متشابك وهما مسندتان على ركبتيه وربتت عليهما برفق 

طمئن كل األمور لن تخرج ا عليك،ال عليك ال  تردد،وهي 

 عما يكتبه القدر! 

حاول مرة أخرى أن يستجمع قواه وشعر لبضع ثوان أنه ال  -

يكاد يجد أي كلمة تصلح ألن ينطق بها وهو يعيش حالة من 

ذهول طغيان املشاعر املحاطة بضباب كثيف ال يعرف له 

لكن شعور ما راوده فجأة في ذلك الجو املشحون  تفسيرا،
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وطاقات األجساد  املجهول،ناقضات وت بالعواطف،

املنسجمة في تالقي مشاعرها فقال: أشعر أن ما قلتيه عما 

يكتبه القدر أن القدر يحمل لي بؤسا ال يكاد يطيقه أولوا 

 العزم من بني آدم. 

أرجوك ال تضاعف لوعتي يا ولد خالتي فنصف شقائي بك  -

 هو اشفاقي عليك. 

ولو أدى ذلك سأفعل ما استطعت لذلك سبيال  سأفعل، -

 الى أن تفارق روحي جسدي. 

 

وهكذا أميط اللثام عن  املصارحة،وهكذا تمت  اللقاء،هكذا كان 

وربما  سنوات،مشاعر حملها يوسف داخله ملدة ال تقل عن ست 

واكتفى كل منهما بعد ذلك بحمل  كادت،حملتها سارة ملدة تقاربها أو 

أو أليام تحت  قد يخُب لساعات وود،ما يختلج في قلبه من شوق 

 لكنه لم يكن لينطفئ.   الحياة،معترك ظروف 

ما كان ليخُب قليال إال ليعود فيضطرم من جديد ألي عارض أو 

فهكذا هي مشاعر الحب ال  يخطر،أو خاطر قد  يطرأ،طارئ قد 

وال تسكن إال لتعصف من  عليه،تهدئ اال لتبدأ بأشد مما كانت 

 جديد. 

 

بعد هذا اللقاء الحميم اململوء بمئات املاليين من شحنات الطاقة 

اإليجابية التي مألت املجال بفيض من الطهر والنقاء. أراد يوسف 
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أن يستأذن من سارة في املغادرة حتى ال يالحظ أحد وجوده عندها 

فقد أصبح  الحرج،فيسبب لها ذلك شيئا من  والدتها،من غير وجود 

وهي في قرب سنه. وصبي مع صبية  عشرة،رابعة هو في سن يناهز ال

في مثل هذا السن ال يخل لقاءهما منفردين من أن يترك ريبة في 

الذين ال يخطر ببال  األرض،نفوس أهل اإلفك من املفسدين في 

إنما املقدم عندهم سوء  الظن،أحدهم أن يحمل الناس على حسن 

وهذا أمر ما سلمت منه حتى عائشة أم املؤمنين رض ي هللا  الظن،

فكيف بصبي مثل  سماوات،عنها حتى برأها هللا تعالى من فوق سبع 

 يوسف وصبية مثل سارة؟  قال لها بعد ان عزم على االنصراف: 

أود اآلن أن أغادر حتى ال يالحظ أحد وجودي في منزلكم من  -

 غير وجود والدتك. 

 لك ليلة سعيدة.  كما تشاء متمنية  -

 وأنا أيضا أتمنى لك ليلة سعيدة.  -

مضت األيام تباعا وتكررت اللحظات العابرة من وقت آلخر تسنح 

خاللها الفرص بأن يلتقيا يوسف وسارة اما في جلسة سمر تجمع 

أو حدوث مناسبة تجمع كل أو جل سكان قرية  الجيران،لفيفا من 

لقاء األسرة فيتبادالن  أو ربما لعارض تحتم فيه الظروف سّراجة،

 الطاقة،النظرات التي ال تخل من إشارات وخطرات عبر وحي 

يعيدان من خاللها ذكرى ذلك اللقاء الحميم الذي جرت فيه 

وتجلت فيه روحيهما غاية  األوراق،وتم خالله كشف  املصارحة،

 حتى كادت أن تالمس أو تشبه طهر مالئكة السماء.  التجلي،
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اال خالل فترة اإلجازة املدرسية التي ما لبثت  إال أن ذلك لم يكن

ليعود يوسف الى املعهد العلمي البعيد  تصرمت،أيامها القليلة ان 

حامال بين طيات قلبه الى جانب حمله لحقيبة اغراضه  قريته،عن 

وحسرة ألم البعد  العواطف،ورقة  املشاعر،شجون الوله وحنين 

مامه اال ان يعيش ظروف لكن ليس ا فؤاده،وونيسة  عينه،عن قرة 

 ذلك الواقع اذ ليس امامه أي خيارا غيره. 
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{4} 
بدأ يوسف أولى أيام املرحلة الدراسية الثانية بعد وصوله الى مدينة 

العشيرة التي يقبع بها املعهد العلمي ، ولم تكن تلك املرحلة بأقل 

عناء من املرحلة التي سبقتها في العام املاض ي ، ذلك أن اللحظات 

التي تغشته فيها املشاعر الحميمة حينما التقى سارة في ليلة 

تي تحولت الى عاصفة تكاد تقتلع كل شاردة وواردة الى املصارحة ال

قلبه وعقله عدا مشاعر الود والشوق لذلك الكيان اللطيف 

الطاهر ، الذي كادت أن تذهب أنفاسه من بين يديه شعاعا حينما 

أحس باليد التي امتدت كجزء منه على كلتي يديه املسندتان على 

ود حقيقي في عالم الغربة ركبتيه ، إذ اآلن لم يعد لذلك الكيان وج

الذي انتقل إليه، اللهم طيف خيالي يعبر متمردا يالزم مخيلته 

مالزمة لصيقة ترى وال تلمس ، فكلما أراد أن يلمس صورة ذلك 

الكيان ال يجد حوله إال فضاء خال من ش يء ملموس بالحواس 

املادية ، ما هو إال شعور في صور ذهنية ، تتمرد عندما يريد أن يضع 

ده عليها ، وتلوذ بأعماق روحه كالضوء الذي يمأل الفراغ دون أن ي

تمسه حاسة اللمس، انه شعور ال يكاد يفارق نفسه وال حتى في 

 أوقات النوم. 

لقد أصبح األمر في هذه املرحلة أمر مغالبة ، وسجال بين الروح 

والجسد ، ال يكاد فيه أن يغالب يوسف نفسه على اجتزاء وقت 
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يخصصه للمذاكرة وحل الواجبات ، إال وتتسلل إليه املشاعر عنوة 

دونما أن يستدعيها الخاطر عن قصد متعمد ، فتتحول املسألة في 

داخل نفسه الى معركة صراع ، تكتظ فيها على خياله جحافل 

الغرام فجأة بدون سابق انذار، كجحافل مكرة غير مفرٍة في ساحة 

كر لديه غير تاركة أي نسبة منها الوغى، فتحتل كامل مساحة الف

ألي شعور غيرها ، وعندما يتذكر يوسف أن هذا الوقت ليس وقت 

االنشغال عن الواجبات بمسائل الشجون ، سرعان ما يرغم نفسه 

محاوال أن يتناس ى ما يعتلج في فكره بما هو ليس من جنس ما أقعد 

ال من نفسه له حتى يرجع بفكره الى ما هو فرض عين عن الذي ما ز 

نافلة القول ، وهكذا يستمر الصراع النفس ي على أشده بين العقل 

 واملنطق، وبين الوجدان والعواطف. 

لم يكن ذلك الصراع النفس ي خلٌو من أمور أخرى ذات تأثير بالغ 

وعميق ، يدب دبيبا خفيا في سراديب األغوار السحيقة في أعماق 

ّراجة ، وهو البعد بعد النمط الفكري الوراثي ألطياف أهل قرية س

الذي يوجس الخيفة في أعماق يوسف ، والذي عبر عنه باملاحة 

مقتضبة جدا ، لكنها ذات مغزى ال يستهان به ، فقد كان يدرك 

الخطرات املؤملة لذلك الهاجس الناتج عن األوجاس التي تغزو أبعاد 

ظنونه البعيدة الغور، والتي من خاللها قد أشار ضمنا الى مغبتها في 

قاءه األول بسارة بعدم اطمئنانه الى أول خطوات القدر نحو عالم ل
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مشوب بالكثير من الغموض ، وما كان يقصد يوسف إال هذه 

الجرثومة الراقدة في ابعاد أطياف أهل قرية سّراجة ، وهي قضية 

تعصب األطياف التي تختفي في االبعاد السحيقة للنفوس، وال تظهر 

ألعواد لطارئ قد يطرأ ويظهر ان على السطح اال عندما تحتك ا

نتائجه تشير الى تخطي هذه العقبة الكؤود التي ليس من السهل 

تجاوزها ، وقد كان يوسف على يقين تام بأهمية هذه املسألة ، ألنه 

كان يعلم أن )حصبان( زوج خالته لطيفة ال ينحدر نسبه الى أبناء 

لذين لحقوا عمومة ناصر الوسمي مباشرة الذين قدموا معه ، أو ا

به في بداية املائة سنة التي أعقبت قدومه الى سّراجة ، وهذه املسألة 

لها أعماق وأبعاد شائكة في أبناء األجيال التي سبقت جيل والد 

العمدة خليل واألجيال التي بعدها ، ثم جيله هو نفسه فبالرغم من 

، اال العالقات  القائمة بين أهالي قرية سّراجة ، والتي تبد طبيعية 

ان هذه العالقات لم يكن بمقدورها ان تزيل او تطمس ذلك الجين 

 املتوارث منذ زمن الصراع على قضية اإلمارة. 

إن ناصر الوسمي الذي نئى بنفسه عن الخالف الذي وقع بين والده 

حيث نتج عن ذلك الخالف مقتل  مطرود،خالد وابن عمه الشيخ 

ى يد خالد والد ناصر زايد الحالفي أحد رجال الشيخ مطرود عل

 وكان الخالف مطرود،وكان زايد الحالفي من أنساب الشيخ  الوسمي،

قد بقي قائما بين والد ناصر الوسمي وابن عمه الشيخ مطرود الى 
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وفاة والد ناصر الوسمي الذي تنازل عن اإلمارة للشيخ مطرود ابن 

 وترك مدينة السعادة وهاجر الى سّراجة وأقام بها.  والده،عم 

وبعد أن مض ى على انتقال ناصر الوسمي الى سّراجة ، وأقام بها نائيا 

بنفسه عن موطن النزاع ما يزيد على مائة سنة ، توافد الكثيرون الى 

سّراجة بسبب الظروف التي آلت إليها مدينة السعادة بعد الغزو 

الذي تعرضت له من مملكة الشام ، وكان من ضمن من توافد الى 

ألجيال التي تنحدر سالالتها الى أل زايد الحالفي ، وآل سّراجة أبناء ا

مرزوق الغروي ، وهو الفخذ الذي تنحدر منه ساللة زوجة العمدة 

خليل السيدة )رجاء( والدة يوسف ، واختها لطيفة والدة سارة ، التي 

تزوجها حصبان وانجب منها ابنته الوحيدة سارة ، وتوفي وهي لم تبلغ 

ن يعود نسبه الى ساللة زايد الحالفي ، إذ أن عامها األول ، وحصبا

والد حصبان تزوج أم حصبان وانجبت له حصبان ، ثم طلقها 

وتزوج أم عبدالغني التي أنجبت ابنه عبدالغني ، وبذلك يصبح 

عبدالغني األخ من األب لحصبان ، ولم تكن العالقة بين العمدة 

ارثه أحفاد آل خليل وعبد الغني على ما يرام بسبب الحقد الذي يتو 

زايد الحالفي آلل ناصر الوسمي ، وهو الحقد الذي نش يء عن قضية 

القتل الذي حدث إبان تنازع والد ناصر وابن عمه الشيخ مطرود ؛ 

رغم أن هذه الحادثة قد مض ى عليها في الزمن الذي يعيش فيه 

يوسف ما يزيد على مائتي عام ؛ إال أن جرثومتها الوراثية بقيت 
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تحت الرماد ، وهذا ما قصده يوسف في إملاحته التي كوميض نار 

اوجزها بقوله لسارة حينما قال )أشعر ان ما قلتيه عما يكتبه القدر 

 أن القدر يحمل لي بؤسا ال يكاد يطيقه أولوا العزم من بني آدم(! . 

إن هذا األمر الذي وقع إبان الخالف الذي نشأ بين خالد الوسمي 

تل بسببه زايد و  مطرود؛وابن عمه الشيخ 
ُ
رغم أنه حدث  الحالفي،ق

 إال انه ال زال له )ذات( عالقة مؤثرة بين عام؛قبل ما يزيد على مائتي 

ال  ذاك، وآخر عند هذا؛تترك شيئا ما عند  سّراجة،أطياف أهل 

واملغلقة التي تقتصر عادة  جدا؛خاصة في املجالس الخاصة  يخفى؛

 على الجانب األسري فقط.  

املفترض لدى يوسف أن هذا الشعور الذي يوجس قد يكون من 

إذا علم أن العالقة بين ابنه  والده،منه ريبة أمر سيتغاض ى عنه 

يوسف وبين بنت خالته ليست عالقة عادية كتلك التي تكون بين 

صبي وصبية في حدود ال تتعدى الصداقة املتعلقة بالرحم الذي 

 خطير.س ي وإنما هي عالقة ذات بعد نف فحسب؛يربط بينمها 

هذا فقط ما كان يبدد به يوسف هاجس الريبة الذي يخامره  

بصفة مستمرة إذا ما غدت تلك الهواجس تعبر حواجز التأثير على 

فهو لديه  املناسب؛القرار الذي هو مصمم على اتخاذه في الوقت 

أن يكون في األمر  أعماقه؛أمل في جزء من جوانب الفكر املختلج في 

إذ ذلك لو حدث  يسر،القدر بأن يفض ي الى ما متسع عس ى ن يسمح 
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الذي  الدفين؛فسيفلت يوسف وسارة من تأثير صاعقة هذا السر 

وإنما هو  يمت؛بينما هو في الواقع لم  حي!يرقد كامليت وال يظهر أنه 

الذي ينتظر ساعة إنعاش من  عليه؛كاملغمى  الحياة؛باق على قيد 

  جديد.فيعود للحياة من  ما،طارئ 

هل يكفي هذا الشعور باألمل القابع في الجزء البعيد من فكر لكن 

 جدال؟واستبعاد توقع حدوثها ولو  املسألة؛يوسف لحسم هذه 

لكن  يوسف!ذلك ما لم يكن من املمكن الركون إليه البتة في أعماق 

التي ربما  الجدلية؛أليس من املعقول التهوين من هذه الفرضية 

  حدوثها؟مر على يتجاوزها الظرف الزمني الذي 

هنا وجد يوسف في أعماق فكره شيئا من الشعور باألمل املغلف 

الى هذا الشعور  املقضيةبحجب داكنة دوكنا واهنا من حسن النية 

البعيد الغور ، إذ ربما يسمح القدر بتخطي هذه العقبة التي ال تزال 

كأداء رغم إيغالها في أعماق التاريخ ، وهل سيكون يوسف في مأمن 

بذلك البصيص من بريق األمل الذي له وميضا خافتا جدا في نفسه 

 تعلقا بهذه الفرضية الجدلية فيتحقق له ما يختلج في أعماقه من

اللهفة التي يدفعه إليها طوفان الشجن الذي يعتصره اعتصارا ؛ 

منبثقا من حبه العارم ، وعشقه الطاغي ملعشوقته التي بات حبها 

يجري في كل ذرة من ذرات روحه وجسده ؛ حتى غدت هي فحسب 

 غاية ما يصبو إليه ويهفو إليه في هذه الدنيا ؟ 
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ال تابعا فقط ملا يهفو إن كل ما عدا ذلك من مقومات الحياة ليس إ 

   إليه!

في ظل  حياته؛هكذا حاول يوسف أن يخطو كل خطوة من خطوات 

إذ ال بد له  هوادة؛هذا الطغيان املشاعري الذي يجرفه في غير ما 

شاء أم أبا حتى  عليه؛من أن يسير في ركب الحياة املفروضة عنوة 

  البشر.يحافظ على توازن وجوده كبقية 

وآل  الحالفي،وآل زايد  الوسمي،ى أن آل ناصر وتجدر اإلشارة ال

في هم في األساس من ساللة واحدة تلتقي أصولها  الغروي،مرزوق 

 أسرهم،فتكونت منها  البطون،األول الذي تفرعت منه تلك  الجذر

تعتبر هي األساس  واحدة،حتى أصحبت فروع متفرعة من شجرة 

جة التكاثر عبر الذي تلتقي فيه الفروع الثالثة التي تكونت نتي

الذي ينحدر من  املجتمعي،املرحلة الزمنية التي نتج عنها هذا الكيان 

 أصل واحد يلتقي فيه الجميع.  

نعود ليوسف الذي مض ى يقطع عامة الثاني في املعهد العلمي ، 

فاألمر ال زال يستلزم قضاء خمس سنوات دراسية بما فيها العام 

وكان من املحتم عليه أن  الحالي الذي بدأه منذ أشهر قالئل ،

يتعايش مع الوضع الراهن مع زمالءه في املعهد ، رغم أنه قليل 

االختالط بهم ، إال انه كان يشعر بما تمليه عليه الظروف حتى وان 

كان هناك ما يخالف رغبته ، إذ ال بد أن يتجانس مع ولو قليل من 
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بهذه  الرفاق ؛ ممن هم في حدود مستوى طبعه على األقل ، فتمكن

القناعة التي أرغم نفسه بها من أن يتعايش على األقل ولو مؤقتا 

حتى ييهئ لنفسه وضعا مستقرا مع عدد قليل من بعض زمالءه ؛ 

الذين هم معه في نفس املرحلة ، فقد كان له منهم أربعة يعتبرهم من 

املقربين الى حد ما ، وقد استطاع أن يكيف نفسه معهم ، وكان 

ن أبناء العائالت املرموقة في مدنية العشيرة ، فكان أولئك األربعة م

يقض ي بعض أوقات فراغه معهم ، يبثهم شجونه على حذر شديد 

في أحاديث مقتضبة وشديدة الغموض حول مستقبله بعد التخرج 

 ؛ وكيف سيبني حياته في قادم األيام . 

في الواقع لم يكن يوسف يخش ى على مستقبله بالقدر الذي يخشاه 

املنسوج ضمن البناء األسري ألهل  املريب؛ثير ذلك الخيط من تأ

فهو الكابوس الذي يقض مضجعه رغم أنه خيط رفيع  سّراجة،

لكنه يحسب له حساب من يحسب حساب النار التي  الغور؛وبعيد 

فهو وان كان يمني نفسه بأمل باهت في  الشرر!تبدأ من مستصغر 

 أن هذا األمل الباهت ال إال الكؤود؛أن يتجاوز )القدر( تلك العقبة 

ينِف بالكلية من أعماقه فرضية النسبة الضئيلة لحدوث ما يخش ى 

  حدوثه.

بالجملة كانت هناك أوقات تسمح ليوسف أن يذهب مع رفاقه 

األربعة كلهم أو بعضهم في طلعات مختلفة ، أو في نزهات في أيام 



 

 

 
39 

به العطل األسبوعية أحيانا ، حتى نشأت بينه وبينهم صداقة ش

متينة نوعا ما ، إال أنها تبقى كمثل أي صداقة تقوم بين الشباب 

عادة ، والصداقة التي تكون من هذا النوع ربما تتأثر غالبا بظروف 

الحياة حينما تتغير مجرياتها بعد مراحل الدراسة ، إال انها في حينها 

كانت جميلة ؛ وربما رائعة الى حد ما ، فقد اكتسب يوسف منها 

بأس بها ، لعل من أهمها قضاء أوقات مسلية ، وهذا وحده  فوائد ال

 أمر في غاية األهمية لشاب يعيش في وضع عاطفي مثل وضعه . 

مضت األيام تباعا مضيها العادي في نظر كل الناس الذين يعيش 

لكن األيام لم تكن في نظر يوسف تمض ي  حياته،معهم يوسف 

كانت تمض ي في نظره مض ي وانما  اآلخرون،بنفس الوتيرة التي يراها 

ذلك انه في كل ليلة من ليالي  شاهق،السلحفاة التي تسير عبر مرتفع 

لم يسلم ليلة واحدة من طيف وخيال محبوبته  العشيرة؛إقامته في 

ولم تكن لديه أي حيلة ينفك بها من سيطرة الطوفان  سارة،

 الجارف الذي يجرفه كل ليلة إال أن يسلي نفسه بما يردده من بعض

  :الفارضكقول عمر  الغرام،أشعار من تيمهم 

 أرج النسيم سرى من الزوراء
 

 سحرا فأحيــا ميــت األحياء ***
 

 اهدى لنا أرواح  نجد عـــرفه
 

 فالجـو منه منـعبـر األرجاء ***
 

 ورى أحاديث األحبة مسندا
 

 عن أذخر  بأذاخر وســــخاء ***
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 فسكرت من ربا حواش ي برده
 

 حميا البرء في أدوائيوسرت  ***
 

 يا راكب الوجناء بلغت املنى
 

 عرج بالحمى ان جزت بالجرعاء ***
 

   )ومنها(

 وأقِر السالم عريب ذيــاك  اللوى 
 

 عن مغرم دنف كئيب ناء ***
 

 كلم السهاد جفونه فتبادرت
 

 عبــراتـه ممزوجـة بدماء ***
 

 ان ينقض ي صبري فليس بمنقض
 

 وال برجائي وجدي القديم بكم ***
 

   )ومنها(

 حيا الحيا تلك املنازل والربى
 

 وسقى الولي مواطن اآلالء ***
 

   )ومنها( 

 سامرتهم بمجامع األهواء *** ورعى  اإلله بها أصحابــي األلى    
 

 حلم مض ى مع يقظة اإلغفاء  *** ورعى ليالي الخيف ماكانت سوى 
 

 على ذاك الزمان وماحـوى 
ً
 واها

 

 املكان  بغفلة  الرقباءطيب  
 

   :وكقول إبراهيم بن سهل

 سلبا ردوا على طرفي النوم الذي
 

 ذهبا آيةبــعقلي  وخبروني ***
 

 علمت ملا رضيت  الحب  منزله
 

 ان املنام على عيني قد غضبا ***
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ـــدر بي  ناديت واحربا والصمت أجـ
 

 قد يغضب الحب ان ناديت وا حربا ***
 

 دمي املسفوك معتــــذرإني له عن 
 

 أقول   حملته   في   سفكه   تعبا ***
 

   )ومنها( 

 يا غائبا مقلتي تهمي لفرقته والق....طر
 

 الضحى انسكبا شمسان حجبت  ***
 

 كـم ليـلة بتـها والنجـم يشـهد لي
 

 رهيـن شــوق  إذا  غالبته غلبـا ***
 

..................   

 ذكرت لهماذا ترى في محب ما 
 

 إال بكى أو شكى أو حن أو طربا  ***
 

 يرى خيالك في املاء الزالل وما
 

 ذاق الشراب فيروى وهو ما شربا ***
 

       

فما ان يغالب نفسه على انجاز ما ال بد  لياليه،هكذا كان يقض ي يوسف جل 

حتى يخلد الى مسامرة  شؤونه،وترتيب  دروسه،من إنجازه من مراجعة 

التي أصبحت جزء ال يتجزأ من معترك حياته  الوجدانية،عواطفه وأشواقه 

فقد أصبح الوجد قاسما  قوة،ولزاما مفروضا عليه فرضا من غير حول له وال 

 بل وال أمل له في البقاء القدر،وال خيار له في هذا  البقاء،مشتركا بينه وبين 

ة من لحظات حياته بهذا املصير الذي يتعلق بأن يحيا ما لم ترتبط كل لحظ

  شاطئ.في محيط ال يرى له  عاتية؛به تعلق الغريق بقشة في أمواج 
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هكذا كان يقض ي يوسف طرفا من ليله قبل أن يغتصب النوم 

جفونه اغتصابا فال يستيقظ إال وموعد الذهاب الى املعهد قد أزف 

، فينهض متثاقال ، إذ ال بد مما ليس له منه بد ، فيغسل وجهه 

ويمشط شعره ، ويرتدي مالبسه ، ثم يأخذ كتبه التي قد أعدها قبل 

ث يلتقي هناك بزمالء الدراسة أن ينام فينطلق الى معهده حي

واملعلمين ، فيقض ي نصف يوم تقريبا ، وهذا هو الوقت الوحيد 

الذي يستطيع أن ينشغل خالله عن تدافع أفكاره فيما يعتبر شغله 

الشاغل ، ونعني بذلك ولعه ووجدانه بمن يعتبرها جزء من الروح 

ياته التي ال يمكن أن تستقيم لحي حياة بدونها ، فقد أصبحت في ح

عنصرا ال يقل أهمية عن عنصر الهواء الذي يتنفسه كي يحيا ، إذ 

ال حياة له بدونها ، وال بقاء له بغيرها ، فما ان تنتهي ساعات اليوم 

الدراس ي ويعود بعدها الى داره الصغيرة ، فيخلع مالبس الخروج ، 

ثم يرتدي مالبس الراحة ، ثم يعد غداءه الذي غالبا ما يكون من 

ش يء من سمك أو قطع الدجاج أو قليل من الخضار ، وربما األرز و 

ما يحضره له أحيانا أحد أبناء جيرانه شيئا من الطعام ، سيما انهم 

يعرفون أن يوسف يعيش حياة العزوبية ، وهي حياة متعبة بكل 

األحوال ، ومعلوم أن والده كان قد طلب من صديقه جار يوسف 

عيش في منزل بمفرده ، وال يكاد أن يراعي ظروف ابنه الصغير الذي ي

يفرغ يوسف من هذه األمور إال ويعود الى ما كان عليه من الشجن 

 والحنين الذي غدا مالزما له. 
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بعد أن يأخذ يوسف قسطا من الراحة املمزوجة بالهموم التي  

يعود الى مراجعة ما تعلمه في يومه الدراس ي ثم يحل  تالزمه،

وقبيل الغروب بما ال  القادم،لليوم  ويستذكر ما هو مقرر  واجباته،

أو الى شاطئ البحر  الحديقة،يزيد عن ساعة يخرج كعادته الى 

يطرد به ما يطغى على مخيلته من  الوقت،لقضاء بعضا من 

مرددا أحيانا  سّراجة؛هواجس قرية سّراجة ومن يسكن في قرية 

  امللوح:قول قيس بن 

 وما حب الديار شغفن قلبي
 

  ن سكن الدياراولكن حب م ***
 

ليمض ي ليله على  ادراجه،وقبيل أن تدنو الشمس من املغيب يعود 

 الوتيرة ذاتها. 
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[5] 

تصرم العام الدراس ي الثاني في املعهد العلمي تماما مثلما تصرم   

ولم يستجد جديد في الظروف التي يعيشها يوسف بين  األول،العام 

وقد بات من املؤكد لديه  بسارة،وبين هموم تعلقه  الدراسة،هموم 

ووجدا يكاد يستحوذ  بها،ان العالقة بينهما ال تزداد عنده إال شغفا 

 بل وحتى الجسدية كذلك.  العقلية،على قواه 

شوق ال يفتر ، وحنين ال يكف ، ولكن في هذه املرحلة بالذات التي 

خامسة عشر من بدأ فيها يوسف واضعا أول خطواته على أعتاب ال

عمره ، بدأت األمور تتطور الى مشاعر جادة ، وأفكار أكثر نضجا ، 

األمر لم يعد مجرد شوق وحنين الى لقاء وحديث ، بل أصبح يرقى 

الى أمر ربط مصير ، واستقرار دائم ، صحيح أن هذا الذي يخطر 

بذهن يوسف أمر ال يتناسب مع عمره الحالي في الحاالت التي تعتبر 

عم األغلب عند من هم في مثل عمره من الفتيان ، أما في حال هي األ 

يوسف فاألمر جد مختلف تماما ، لذلك فهكذا بدأ يشعر هو ، 

وهكذا بدأ يفكر ، وهكذا بدأ يخطط ملا سيكون عليه الوضع بعد 

تخرجه من املعهد العلمي الذي لم يبق له فيه على إتمام مراحله 

ط ، وهذه مدة دراسية على جانب املقرر نظاما إال اربع سنوات فق

كبير من األهمية ، إذ أن أي تعثر في هذه املرحلة سيزيد من تعقيد 

األمور ، فالزمن لن يتوقف مراعاة ليوسف ، أو مراعاة ألي انسان 
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في هذا العالم ، لهذا السبب فقد شعر أن من الواجب عليه أن يولي 

اد أن يجمع بين ما موضوع الدراسة قدرا كبيرا من األهمية ، إذا أر 

يؤمن حياة املستقبل ، وبين ما يحقق الحلم الذي عاش ويعيش من 

 أجل تحقيقه . 

لهذه األسباب مجتمعه فليس من السهل على يوسف ان ينشغل 

بالعشق وحده ويهمل الدراسة ، فالعشق وحده لن يحقق له ما يبلغ 

به أربه الذي يخش ى أن يموت كمدا بسببه ، ومن جانب آخر فإن 

لواعج الشوق هي األخرى لن تمنحه إجازة ريثما ينتهي من دراسته ، 

، ذلك ان مشاعر الشوق ال تطلب بل ستبقى مالزمة له رغما عنه 

رية( كبذرة ألقيت في فالة من غير 
ّ
بالتحصيل ، وانما هي تنبت )عث

قصد ، فمرت سحابة وأمطرت ، فارتوت الفالة التي كانت ملقاة بها 

البذرة ، فنبتت البذرة من غير قصد لزارع لها ، فإن تكرر مرور 

فال خيار أمام السحاب على تلك الفالة ، وتكرر منه هطول املطر ، 

الغصن الذي انشقت عنه األرض فنبت من تلك البذرة إال أن ينمو 

داخله  ، وينمو . وكذلك الحال مع يوسف ، فالوجد والحب في

، إذ الوصال بينه وبين سارة لم يزل قائما مستمر في النمو والترعرع 

وحيا بمشاعره وفكره حتى وان كانت اللقاءات بينهما محدودة جدا 

رة جدا أحيانا ، وقد زادت حرجا بحكم السن الذي وصال إليه ، وناد

خاصة ان من أهم عادات أهل قرية سّراجة ؛ أن اللقاء بين الفتى 
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والفتاة في سن الخامسة عشر عليه قيود مشددة ، إذ ليس من 

املعتاد أن يلتقي فتى بفتاة لغير ما ضرورة ملحة في غير ما يثير شبهة 

عة ، وعلى األدب العام ، وتلك خصال أو ريبة حفاظا على السم

حميدة تنبئ عن تربية قويمة ، وسلوك محترم ، كي ال يترك مجال 

للعاذلين والشامتين ، بل والفضوليين من الذين يحملون النوايا 

 على سوء الظن وعلى أسوء الوجوه . 

من أجل هذا األمر ، كان ال يستطيع يوسف أن يرى سارة أو يتحدث 

معها إال في ظروف قليلة ونادرة في غير ما شبهة حفاظا على الذوق 

العام ، وهذا القليل النادر حتى وان كان يحدث من حين الى آخر ، 

لكنه ال يكف إلشباع نهم التوق املحتدم في داخل يوسف الى اللقاء 

أحايين متفرقة مناسبات تجمع بين األهل  ، صحيح تحدث في

واألقارب وتسمح ؛ بأن يرى األحبة بعضهم ، ويتبادلون النظرات ، 

والخطرات الحاملة ، وربما بعض الكلمات التي ولو لم تكن لها عالقة 

بالعواطف ، لكن العيون والقلوب قلما تستطيع أن تخفي ما تكنه 

فيطغى تأثير ذلك على الضمائر من وهج الشوق ، وضرام الوجد ، 

لغة الكالم ، فتصل الرسائل التي بين السطور كاملة الوضوح ، تامة  

املعنى ، بالغة األثر ، وهذا وحده في عرف أرباب الحب الطاهر كاٍف 

وألف كاٍف ، فالحب الذي يقوم على البراءة ، وعلى اإلخالص ، وعلى 

اثيم مرض النقاء والطهر ، ليس بحاجة الى براثن الفسوق ، وجر 
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الفطرة الغير سليمة ، فأي حب يقوم على مثل هذه السلوكيات 

الفاسدة ، والرذائل املنحطة ، ال يجب أبدا أن يسمى حبا ، بل هو 

قبح محض ، وغريزة نتنة ال تقبع إال في جسد حيواني ، بعكس الحب 

الطاهر النقي ، املزروع في أمشاج املهج ، ومضغ القلوب ؛ زراعة لم 

ل فاعل من أجل تحقيق أرب ، أو قضاء وطر ، وإنما هو تغرس بفع

حب نقي ينبت من خالل سقوط بذرة صالحة ، في قلب سليم ، 

فيصيبه وابل طاهر ، من صيب طيب صافي خاٍل من جميع 

الشوائب ، فتخرج البذرة شطئها فيأزرها ، فيستغلظ فيستوي على 

لصريح سوقه يعجب الزراع !! هكذا هو الحب الحقيقي الصادق ا

 وعلل األنانيات.  الشهوات،وجراثيم  األمراض،الخالي من براثن 

إن الحب والود الذي يعيشه يوسف مع سارة هو حب من هذا النوع 

حب تكّون ونبت ونشأ من التآلف الحقيقي الذي  الطراز،ومن هذا 

وال  خمائله،ال تسكن األرواح البريئة الصادقة العفيفة إال في ظالل 

وال تبقى  أنهاره،السليمة املؤمنة النقية اال من نمير  ترتوي النفوس

إنها حياة  الخميلة،الحياة الحقيقية السعيدة ألربابه إال في مثل هذه 

 طبيعتها،وفي  نقاءها،وفي  صفاءها،أناس تشبه حياة الطيور في 

هم أناس نادرون قلما تجود  املشاعر،أناس يعيشون مثل هذه 

  بمثلهم.البشرية 
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يشعر في ابعاده بوميض هذا األمر، ويدرك أيضا أن في  كان يوسف

ألن  إليه،املقابل أناس من هذا الطراز قلما يتحقق لهم ما يصبون 

وال  السلوك،براثن وأرجاس األرواح الشريرة ال تعترف بمثل هذا 

لهذا السبب كان يخالط يوسف توجس  القانون.تخضع ملثل هذا 

لما يكتب البقاء ملثل هذا النوع من يوحي في خفاء في أبعاد فكره أنه ق

هذا الطراز البشري النادر، فاملبادئ التي يتغنى بها الكثير من البشر 

 العنكبوت،ما هي في الواقع اال خيوط هالمية هي أوهن من بيوت 

عندما تتقاطع معها املصالح  وتتمزق، تنهار،لذلك فهي سرعان ما 

 قيمة،ء ليس له أي فتتحول القيم اإلنسانية الى غثا الشخصية،

   فائدة.وليست له أي 

وكان يعي أيضا ان الحب الذي يقوم على املصلحة الشخصية 

هو حب هالمي ليست له مصلحة إنسانية تخدم مبادئ  فحسب،

  املالئكي.الود الحقيقي، والقيم اإلنسانية والطهر 

وأنه بسبب غياب اإلنسانية  نفسه،هذا ما يضمره يوسف في 

هذا  الغثاء، وطينةأت أجيال من مخاض هذا البحتة فقد نش

وسفك  والجور، والظلم، بالغدر،وهي أجيال ال تبالي  الخبال،

 الذات،واإلغراق في األنانية وحب  والتباغض،والتحاسد  الدماء،

وغياب التضحية التي ال تنبت إال في قلوب ال تسعى إال ملا فيه سعادة 

واملبادئ  الراقية،يم وهذه القلوب هي التي تحمل الق البشرية،
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 آدم،السامية التي ال ُيهدى إليها إال األنبياء والصالحون من بني 

 والنادرون من البشر. 

كل هذه األمور كانت تنساب الى فكر يوسف من خالل ما يستوحيه 

 عن السر الذي أملحت عنه سارة وهي تعلق املصير على القدر. 

والغالبية الساحقة من الدهماء في نظره هم على عكس هذه القيم 

ال تعيش إال من أجل  فاسدة؛تجدهم يحيون حياة أمة  واألخالق،

يكون  املصير، هكذاوما عداها فإلى الجحيم وبئس  فقط،بقاءها هي 

نتاج مثل هذه التربة العفنة )فالذي خبث ال يخرج إال نكدا( بينما 

  (.باته بإذن ربه)البلد الطيب يخرج ن

وهكذا هو النمط الذي يحيا  يوسف،هكذا هو العالم الذي يعيشه 

شطر يسير محدود ترقى  شطرين،انه نمط مشطور الى  ضمنه،

 متسع،ونمط مكتظ  والنقاء،والود  الصفاء،وتسمو في ربوعه حياة 

وتجوب في أرجائه  والخفافيش،تعشعش في أدغاله البوم  عريض؛

التي ال تعترف إال بشريعة  الجارحة،الوحوش و  الكاسرة،النسور 

  لألقوى.وقانون البقاء  الغاب،

يجعل من يوسف ليس من السهل  هذا،إن نمطا متناقضا مثل 

وال ملن يحيا حياة مثل حياته تتخذ لها  مكانا،عليه أن يجد فيه 
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وتخيم  األنانية،بجانب البراءة متكئا في ساحة معترك تعكره براثن 

  الفاسدة.وترتع فيه ضغائن املوروثات  ملحسوبية،اعليه عواصف 

لقد كان يوسف يعي ويدرك تماما أنه نشاز بين أسراب تبد 

لكنه كان  متشابهة،بين عناصر ُيظن انها  وأنه مختلف متجانسة،

إذا توفرت لها  الشر،يعتقد أن بذرة الخير ربما تتغلب على آفات 

وعلى هذا  أحالمه،ج وعلى هذا األمل بات ينس املناسبة،املشكاة 

ولكن هل سيخدم القدر هذه  رجاءه!االعتقاد استمر يرقب 

االستراتيجية التي اختطها لنفسه؟ أم أن الرياح ستجري بما ال 

 تشتهي السفن؟  

ربما سيتحقق الرجاء ، ويثمر األمل ، وتنتشر السعادة ، وينال 

إال يوسف مبتغاه ، ويحقق رسالته في عالم ال يستقيم العدل فيه 

على هذا املبدأ ، وال تصلح الحياة به إال على هذه القيم ، وما عداها 

فليس إال ضالل من خدائع إبليس الذي أقسم بعزة خالقه أنه 

ر فيها الفساد ، وتسفك فيها الدماء 
ُ
لينشرن الغواية  في األرض ، ليكث

، وينتصر الباطل حسب ظنه الخبيث ، ويغمط الحق تحت لواء 

د ترك الخالق عز وجل إلبليس الحرية في نشر مذهبه هذا الظن ، وق

؛ ليبتلي الناس ويختبرهم ، لكنه أخبره أن املخلصين من عباده ليس 

له عليهم سلطان ، أما من تبعه من الغاوين فالجحيم مصيره 

 ومصيرهم . 
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وهو مناط سنة الخالق الكونية  الهدف،هو  الغاية،إن العدل هو 

يراد من وراءه سر التعايش البشري  وهو السراط املستقيم الذي

 العظيم،وقد أدرك إبليس غاية هذا السر املالئكي  األرض،على 

لذلك ما فتئ يعمل على تدميره وطمسه بين ذرية آدم ليخرجهم من 

نعيم الدارين الى الشقاء السرمدي مزينا لهم مفاتن الدنيا ومنِسيا 

ا الى اآلخرة من عنهم اللحظة الحاسمة التي تخرجهم من الدنيا قسر 

    قوة.غير حول لهم وال 
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[6] 

أتم يوسف دراسته في املعهد العلمي وتخرج بتقدير عالي ومتميز ، 

وقد حمد هللا تعالى على أن وفقه وأعانه حتى استطاع أن يكمل 

تعليمه ويتخرج بمستوى مميز، رغم الظروف التي كانت تكتنفه 

طوال مدة دراسته في املعهد العلمي ، وتم تعيينه معيدا في نفس 

استأجر دارا في الحي الذي يقع فيه املعهد  املعهد بمدينة العشيرة ، ف

، حتى يتمكن من مواصلة عمله الجديد ، فقد كان من املعلوم أنه 

يتعذر عليه قطع املسافة من قريته سّراجة الى العشيرة التي تبعد 

عنها ما يقرب من مائتي كيلومتر ، سيما وأن السيارات في ذلك الزمن 

ما ان الطريق لم يكن قد عبد كانت ال تزال قليلة الى حد ما ، ك

آنذاك ، وهو أيضا ال يملك سيارة ولم تكن الظروف تسمح له وال 

لوالده أن يشتريا سيارة ، وقد كان إذا رغب أحد من أهل القرية في 

االنتقال الى مدينة العشيرة أن يذهب مع السيارات التي يعمل 

الذين  اصحابها في مهنة السواقة ؛ سواء كانت السيارات لهم وهم

يملكونها ؛ أو يستأجرون أشخاصا يقودونها من أجل التأجير ؛ وهو 

ما كان يعرف )بمهنة الكدادة( . وكان يوسف إذا رغب في االنتقال 

من والى العشيرة يذهب الى املوقف املخصص ألصحاب السيارات 

 ليذهب من هناك الى الجهة التي يقصدها. 
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في أوقات  آلخر،وقت  كان يوسف يزور أهله في قرية سّراجة من

وفي اإلجازات العرضية. وكان التقاءه  أحيانا،العطل األسبوعية 

بسارة خالل تواجده في اسراجه ال يأتي إال عرضا عندما يزور خالته 

وبالطبع عندما يزور خالته كان يرى سارة ويبادلها التحية  لطيفة،

درج  ويسأل عن صحتها وعن أخبارها كما هي الطريقة العرفية التي

  سّراجة.عليها أهل مجتمع 

كان يفعل ذلك )مبادلة سارة التحية( وهو يخفي بين جوانحه 

لكنه بعد أن  والشوق،كتمان ما يختلج في قلبه من مشاعر الحنين 

بلغ اآلن مرحلة من عمره تجاوز فيها الثامنة عشر بقليل أصبح يراعي 

ي مثل سنه ال تسمح ملن هو ف العامة التيظروف التقاليد واآلداب 

أن يظهر أي نوع من أنواع التودد التي تلفت نظر والدة سارة أن بينه 

أو أي نوع من أنواع  عاطفي؛وبينها وصال ودي ناجم عن حب 

  عمرهما.كالتي تكون بين فتى وفتاة في  الغرامية؛العالقات 

بعد أن قض ى يوسف العام األول في وظيفته الجديدة ثم عاد في 

لى قرية سّراجة وكان مقيما في دار والده قرر ذات اإلجازة الصيفية ا

 يوم أن يتحدث مع والدته على انفراد فقال لها: 

أنت كما ترين اآلن أنني قد أصبحت موظفا وأحصل على  -

وأنا أريد أن اتزوج وأكمل نصف  مرتبي،دخل شهري ال بأس به من 

فأنا أصبحت أشعر أنني رجال يمكنني االعتماد على  أستقر؛ديني كي 
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سيما وأنني أصبحت أتضايق من حياة العزوبية التي مللتها  نفس ي؛

 . نفيذ رغبتي هذه في أقرب وقت ممكنوأريد أن أبدا بت منها؛وسأمت 

 قالت له: 

لم تمض في عملك  توال زل السن؛يا بني انت الزلت صغير  -

مور ال يحسن فيها ان تتعجل وهذه كلها أ األول؛إال عامك 

ألن من هو في مثل سنك يحتاج الى  الزواج؛وتقدم على 

وتحتاج الى  ضخمة؛فمسئولية الزواج مسئولية  التريث؛

مقومات كثيرة ال يجدر بمن هو في مثل عمرك أن يقدم 

عليها إال بعد أن يكتسب الخبرة والثقة التي تمكنه من 

تحمل أعباء الزواج وتكاليف فتح بيت مستقل ورعاية أسرة 

  جديدة.

ال يا أمي أنا لست صغيرا فقد أصبحت رجال ك - -

ام أن ولدي استعداد ت ديني،وباستطاعتي أن أكمل نصف 

 أتحمل املسئولية وال أجد أي بأس في ذلك. 

هذا من وجهة نظرك أنت ومما تظنه أنت من منظور  -

لكن الحقيقة وخوض التجربة أمر آخر  إال،تنظيري ليس 

املسألة في الزواج ليست فتح بيت  تظنه،مختلف تماما عما 

جديد واقتران بعروس فحسب! املسألة أكبر مما تتصور يا 

ل يرتبط بزوجة ويبدأ حياة جديدة فهذه بني فكون الرج

فقد يصبح االثنان  كثيرة،أمور يترتب عليها أمور أخرى 
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وحدوث مثل هذا األمر مع شاب  أربعة،والثالثة  ثالثة،

وربما تسبب  ومتعبة،صغير مثلك ستكون نتائجه مرهقة 

 
ً
على  عنها؛لك هذه املسائل مشاكالت اضافية أنت في غنا

أنا أمك وأكبر منك سنا  السن،ذا األقل وأنت في مثل ه

وليس من  املجال،وأعرف منك في هذا  تجربة،وأكثر منك 

 رأى وجرب مثل من سمع واعتقد. 

بصرف  اتزوج،صر على رغبتي وال بد أن : كال يا أمي أنا م- -

فأرجوك ال تحاولي أن تثنيني عما  السن،النظر عن موضوع 

غبتي التي وأرجوك أن تساعديني في تحقيق ر  عليه،عزمت 

ويتعب أعصابي ويسبب لي  يؤرقني،باتت تشكل لي هاجسا 

  مبرحا.أرقا متعبا وقلقا 

لحالل هي بنت ا ولكن من بأس؛ال  بأس؛: حسنا حسنا ال - -

  تتزوجها؟هذه التي تريد أن 

 سارة بنت خالتي لطيفة!  سارة؛: - -

 : سارة بنت خالتك لطيفة؟ - -

 تزوجها. وأريد أن أ : نعم هي سارة فأنا أحبها- -

 ال تدري عن الدنيا. : انت صغير يا أبني و - -

أنا كل الذي  الدنيا؛تهمني  : قلت لك أنا لست صغيرا وال- -

  وبس.يهمني أن اتزوج سارة 

: يا ولدي زواجك من سارة فيه عقبة أنت صغير وال تعرف  -

  شيئا!
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 ؟ ماذا تقصدين عقبة،: - -

يك بنات صد وإذا كنت مصر على الزواج لد: دع اآلن ما أق- -

ثر هن أولى بك من سارة وأنت أولى بإحداهن منها. 
ُ
 أعمامك ك

نا ال أريد أحدا في الدنيا غير سارة أنا أحبها ولن أكال يا أمي  :- -

 أتزوج غيرها مهما كانت األسباب. 

 سارة ال أظن أنه سيتحقق!  : يا بني زواجك من- -

 : ملاذا؟ - -

 : ألسباب أنت تجهلها. - -

ماهي هذه األسباب التي تمنعني من أن تزوج : أسباب؟ و - -

  سارة؟

 : أسباب ليس هذا مجال ذكرها. - -

سباب أو ال توجد أسباب أنا لن أتزوج غيرها أسواًء توجد  :- -

 حتى ولو لم أتزوج في حياتي قط. 

 ما ذا تقول؟ قلت لك زواجك من سارة دونه أنت،: اجننت - -

 عقبة كبيرة وليس من الوارد أن يتم زواجك منها. 

أنا ال أعرف أن هناك  أمي،ماذا تقصدين يا  0عقبة  0عقبة  -

  أحبها؟ما يمنعني من الزواج من سارة فهي بنت خالتي وأنا 

يا بني انت ال تعرف أن والد سارة من آل زايد وآل زايد بينهم  -

آل ناصر الوسمي ثأر قديم ، وعبد الغني عم سارة هو  وبين

األخ من األب لحصبان والد سارة وحصبان كان أكبر من 
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عبدالغني وعندما تزوجني والدك كنا نالحظ أن أختي 

لطيفة ال تزورنا إال نادرا ، وقد سألتها عن هذا األمر فأسرت 

إلي بسر وطلبت مني أن ال أفشيه ألحد أبدا حيث قالت: أن 

زوجها حصبان طلب منها أن ال تزورني ألنني أصبحت زوجة 

والدك العمدة خليل ؛ والعمدة خليل من آل الوسمي وآل 

الوسمي يعتبرهم حصبان أعداء آلل زايد ألن جد آل 

الوسمي خالد الوسمي قتل جدهم زايد في الخالف الذي 

وقع بين خالد وابن عمه الشيخ مطرود . لكن القدر لم يمهل 

وبموته اختفى  نحبه،ثيرا من الوقت فقض ى حصبان ك

وقد  تزورني،السبب الذي كانت أختي لطيفة تخافه عندما 

علم والدك بهذا األمر بعد أن أخبرته بالسر الذي حدثتني 

لكن والدك كان رجال عاقال ويحيط  لطيفة،عنه أختي 

وكان يعلم بما يخفيه آل  وعلم،باألخبار العائلية عن دراية 

وقال لي والدك عندما  الكراهية،وسمي من زايد آلل ال

أخبرته بالسر الذي أسرت به لي أختي لطيفة قال: أنا أعرف 

ذلك جيدا وأعلم أن آل زايد يحملون لنا غيضا قديما 

يتوارثونه كابر عن كابر بسبب الثأر الذي يضمرون لنا 

هو الولي الشرعي لسارة  يعبد الغنالعداء من أجله. وبما أن 

أخو والدها من األب فمن املستحيل أن يعقد لك ألنه عمها 

عبد ومن جهة أخرى أنت تعلم أن  جهة،على سارة هذا من 

وقد التحق بالجيش قبل  تقريبا،له ولد في مثل سنك  يالغن
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وليس ببعيد أن يزوجه والده على سارة  أشهر،حوالي ستة 

 فهل عرفت اآلن السبب يا بني أم ال؟  سنتين.بعد سنة أو 

ترث يوسف كثيرا بما قالته والدته فقد كان يعرف )لم يك -

هذا السر الخطير الذي أسرت به سارة له ذات يوم قائلة 

له: أنها قد عرفت هذا السر من أمها وقد طلبت منها أمها 

ولكن ألن  أبدا،تفش ي ذلك السر وال تطلع عليه أحدا  أال

سارة تشعر بالثقة املطلقة في يوسف باحت له بهذا السر 

 فقال يوسف:  (.يرالخط

كنت أعرف هذا األمر لكن لن يمنعني مثل هذا األمر من أن  -

فهذه بنت خالتي وأنا أحببتها منذ  أحبها،اتزوج البنت التي 

 عنها،طفولتي وتعلقت بها منذ صغري وال أستطيع أن اتخلى 

 ولن أسمح ألحد أن يتزوجها غيري  

غالبا لن يا بني أن الزواج الذي يتم بدون رضاء الوالدين  -

 سارة،وأبوك لن يوافق على زواجك من  موفقا،يكون زواجا 

وهو  يعبد الغنولن يسمح لنفسه بان يطلب يدها من عمها 

وهو  بالوراثة،له  يعبد الغنيعرف البغض الذي يحمله 

البغض الذي يضمره آل زايد آلل الوسمي منذ أكثر من 

 سنة.مائتي 

 طيب ما هو الحل يا أمي؟  -
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ثانيا إذا  الزواج؛الحل أوال من األحسن أن تأجل موضوع  -

استقرت أمورك وتهيئت لك الظروف املناسبة للزواج اختر 

  لك.أي واحدة من بنات عمك أبرك 

لكن  قط،هذا لن يتم ولن يكون حتى ولو لم أتزوج في حياتي  -

أنا أريد منك فقط أن تبلغي والدي بقراري هذا حتى يكون 

وقفي من هذا األمر حتى ال يفاجئ به على بينة ويعرف م

عندما يسمعه مني مباشرة ألنني عاقد العزم على فتح هذا 

املوضوع معه بعد أن تخبريه بما دار بيننا اآلن ألسمع رأيه 

من خالالها  طريقه نستطيعوربما يجد لي  موقفه؛وأعرف 

  امللعونة.أن نتخطى هذه العقبة 

ل مخدعه وأغلق بابها وبدأ نهض يوسف بعد أن قبل يد والدته ودخ

 نظره،يفكر فيما قالته له والدته عن موضوع العقبة امللعونة في 

فذلك هو األمر الذي كان ينغص كل لحظة من لحظات أحالمه 

  العاطفية.

لقد كان يوسف يعلم سر هذه العقبة الكؤود التي ما فتئت تطارده 

أمها وبينت منذ أن كشفت له بنت خالته عن السر الذي أخبرتها به 

وكان ذلك هو ما قصده يوسف عندما سمع من سارة في  سببه،لها 

له:  تليلة اللقاء الذي جمع بينهما في ليلة املصارحة قولها حينما قال

 كل األمور لن تخرج عما يكتبه القدر. 
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فقال لها: أشعر أن القدر يحمل لي بؤسا ال يكاد يطيقه أولوا العزم 

 من بني آدم. 

هو مستغرق في هذه الخطرات العويصة لو أن تمنى يوسف و 

صاعقة تنقض من السماء وتصعق كل آل زايد فال تبقي لهم أثرا 

على وجه األرض فينفك من هذه املعضلة التي لم تعد حجر عثرة في 

طريق زواجه من سارة بل هي هوة سحيقة ال يرى قعرها وال يحيط 

 الخيال بمدى خطرها وسوء عاقبة أمرها. 

ل يوسف؟ وماذا يجب عليه أن يتخذ من تدابير صالحة ماذا يفع

على  الحل؛وناجحة لحل هذه املعضلة التي تبد مستعصية عن 

 األقل في وقت قريب؟ 

أم أنه  سارة؛هل يفاتح يوسف أوال والده في موضوع زواجه من 

 أم ماذا يفعل؟  لطيفة؛أم أنه يفاتح خالته  أوال؛يفاتح سارة 

 ربكة للغاية فماذا يفعل؟  حقا أنها أمور محيرة وم

لم يكن أمامه في تلك الظروف العصيبة واالضطرابات املخيفة إال 

فلعل أن ينفتح بابا من أبواب  القدر،أن يعشم نفسه بالرجاء في 

الغيب يتدلى منه قدر يحلحل عقد هذه الطامة التي ال يبد أي أمل 

 يلوح في األفق في الوقت الراهن للخروج من شرنقتها.
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في معمعة ما بات  خواطره،وتزاحم  أفكاره؛ذا ختم يوسف سيل هك 

وينّقض غزل بردة أحالم يقينه )من بعد قوة  عواطفه،يهدد مصير 

أنكاثا( وهو اليقين الذي كان يتسنم ذروة آماله قبل أن تخبره سارة 

وهو السر الذي حمله على عقد اللقاء  أمها،بالسر الذي أخبرتها به 

فتم له  نحوه،حتى يتأكد من صحة شعور سارة  املصارحة،في ليلة 

بل وزاد قوة حينما وضعت كفها على كلتي يديه وهما  التأكد،

حيث شعر في تلك اللحظة بمشاعر تعجز  ركبتيه،مسندتان الى 

إنها مشاعر  معناها.وتتقزم الحروف عن بيان  وصفها،الكلمات عن 

فوق  ال تشبهها إال مشاعر إنسان خلقت له جناحان وحملته

السحاب فغدا يحلق في الفضاء ويرى كل ش يء كما يرى الطير ما هو 

 الفسيح؛وما هو حوله من روعة الكون  الطبيعة،تحته من جمال 

وسرت في  قلبه،ذلك ألنه شعر أن حرارة يدها وصلت الى سويداء 

كل ذرة من جسده تنساب كالبرء الذي يسري من أكسير الشفاء 

لك هي اللحظة التي تغشاه فيها الذهول وكانت ت البالء،مذهبا سقم 

الذي شعر به! لكن السر الذي علم به هو الخطر الذي بات يهدد 

مصير عواطفه ويعكر متعة الذهول حينما أفسده الشعور الناجم 

عن صاعقة السر الذي تسلل خطره آنذاك عبر عتمة ضبابية 

سارة  قذفت بها ذاكرته معيدة الى عقله الواعي أبعاد ما أخبرته به

 املصارحة؛ولقاء  العقرب،فيما بين لقاءهما في الليلة الثالثة للدغة 

وهي فترة تقارب السنتين حينما حدثته عن أمور عائلية حديثا 



 

 

 
62 

تعمدت أن تجعله يبد حديثا عارضا لتوحي إليه بأبعاد السر الذي 

 ترنو إليه من وراء حديثها الذي أخبرته به نقال عن والدتها. 

وسف بالتضايق من مغبة ما حدثته به والدته تبيانا بعد أن شعر ي

وبعد ما قلب  لديه،فاتسعت قليال دائرة الهم  سارة،ملا أسرت له به 

األمور بطنا على ظهر مستعرضا ما يمكن توقعه عقال ومنطقا في 

موضوع زواجه من سارة وهو مختلي بنفسه في مخدعه إذ بدت له 

فقرر أن  املتوقعة،ة النتائج كل االحتماالت الفرضية مبهمة ومجهول

يغلق هذا املوضوع اآلن ويخرج في نزهة الى الريع لعله يستنشق هواء 

يخفف عنه الضيق الذي خنق رأته وصدره ووصل الى قمة  نقيا؛

 رأسه.           

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
63 

[7] 

طرحت أم يوسف مع زوجها العمدة خليل املوضوع الذي طرحه 

 عليها ابنها يوسف قائلة له: 

إن يوسف تحدث معي وقال لي أن لديه رغبة في الزواج  -

 وطلب مني أن أفاتحك في هذا األمر فماذا ترى؟ 

يتريث  وينبغي أنأال ترين معي أن يوسف الزال في سن مبكرة  -

خاصة وانه في العام األول من تعيينه في  الزواج،في مسألة 

وهو بحاجة الى بعض الوقت حتى  به،العمل الذي التحق 

نفسه ويرتب أموره املادية وغيرها من األمور التي يكون 

  اآلن؟تحتاج منه أن يتأنى وال يستعجل في موضوع الزواج 

 علىلقد شرحت له هذا األمر ولكنه أصر على رغبته وألح  -

 كثيرا أن أعرض عليك رغبته تلك. 

إذا كان وال بد أنه مصر على رأيه فهاهن بنات أعمامه يختار  -

 سأخطبها له. منهن من يرغب وأنا 

 انه ال يرغب الزواج من أي من بنات أعمامه.  -

وأين يريد أن يتزوج إذا كان ال يريد أن يتزوج إحدى بنات  -

 أعمامه؟ 

 يريد أن يتزوج سارة بنت خالته لطيفة.  -

 يريد من؟ سارة أمجنون هو؟  -
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ال هو ليس مجنونا جنونا حقيقيا لكنه مجنون بجنون  -

 الحب لقد قال لي إنه يحبها وال يريد أن يتزوج غيرها. 

أال تدرين أنت أن بيننا وبين آل زايد مشكلة قديمة وأنهم  -

أم نسيِت ما قالته  املشكلة،يضمرون لنا العداء بسبب تلك 

قاله لها زوجها حصبان عندما طلب  عمالك أختك لطيفة 

تزورك ألنك زوجة أحد أحفاد آل ناصر الوسمي  أالمنها 

الذي قتل والده جدهم زايد الحالفي وأن قتل جدهم يعتبر 

وأن كل آل زايد يحملون لنا ضغينة بسبب  عندنا،ثأرا لهم 

 ذلك الثأر القديم؟ 

بلى أعلم ذلك جيدا وقد أخبرت يوسف بهذا األمر لكنه لم  -

من زواجه بسارة وأنه ال يكترث به كثيرا وأصر على رغبته 

 يريد غيرها حتى ولو لم يتزوج الى أن يموت. 

إن حصول هذا األمر مستحيل ولن يتم ، وانت تعلمين أن  -

عبد الغني عم سارة هو اخو والدها من أبيه وهو اليوم 

الوحيد الذي يملك حق الوالية الشرعية لسارة وال 

ستحيل أن يستطيع أحد غيره إجراء عقد النكاح لها ، وأنا م

أتقدم إليه بطلب يد بنت أخيه لولدي إذ أنه لن يوافق على 

هذا الطلب ؛ وانا لن أسمح لنفس ي بأن أدخل في أمر مثل 

هذا يعتبر تحقيقه من األشياء املستحيلة ، وأنت أيضا 

تعلمين ؛ بل وكل آل ناصر الوسمي يعلمون تماما أن 

إال  عبدالغني لم يكن ليختار أن يسكن في أقص ى سّراجة
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من أجل أن يبتعد عنهم ، فهو ال يطيق مجاورتهم ، أو البقاء 

بالقرب منهم حتى وإن كان يخفي عنهم العداء الذي ورثه عن 

أجداده ، فهو ال زال وسيضل يحمل في قرارة نفسه ذلك 

البغض لجميع أحفاد آل الوسمي حتى وإن كان يخفيه عنا 

به من آل زايد وال يبوح به ألحد إال ملن هم من خاصته وأقار 

، هذا أمر كلنا نعرفه وندركه تماما ، وتصلنا بعض األخبار 

ممن نثق بهم عما يتحدث به عبدالغني عن بغضه لنا هو 

وأخوه حصبان الذي أفض ى الى ما قدم ، ونحن على علم 

جيد بأن عبدالغني لن ينس ى ثأر جده القديم مهما طال 

غلق هذا الزمن ، لهذا السبب فإنه يجب على يوسف أن ي

الباب تماما والى األبد ، وعليه أن ال يحاول فتحه أبدا ، وإذا 

رغب أن أطلب له يد أحدى بنات أعمامه فأنا على أتم 

االستعداد لذلك حتى لو رغب أن يتزوج قبل أن تنتهي 

 اإلجازة الصيفية الحالية التي نحن فيها اآلن . 

ي ال أظن أن يوسف يستطيع أن يصرف النظر عن رغبته ف -

الزواج من سارة خاصة وأنه شديد التعلق بها الى الدرجة 

وقد شدد جدا على هذه  يتصورها،التي ال يمكن ألحد أن 

أعني مسألة تعلقه بسارة وحبه لها وأغلق في وجهي  املسألة؛

كل األبواب عندما حاولت إقناعه وثنيه عما يريد اإلقدام 

ارة فلن لم يتم زواجه من س إنه إنوأكد لي قائال  عليه؛

 يتزوج الى أن يموت. 
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وال تخبريه  الباب،دعيه حتى يفتح معي أنا شخصيا هذا  -

 فحسب،بغير أن تقولي له فقط بأنك أخبرتني عن رغبته 

 وأنني أرغب أن يفتح هو معي أنا شخصيا هذا الباب. 

 سأخبره بذلك ولكن ال أعتقد أنه سيغير رأيه.  -

سف والدته عن املوضوع مض ى ما يزيد على ثالثة أيام ولم يسأل يو 

ولم تشأ هي أن تخبره بما  زواجه،الذي تحدث معها بشأنه عن أمر 

دار من حديث بينها وبين والد يوسف مرجئة ذلك األمر الى أن يبدأ 

لكن يوسف لم يكن وضعه النفس ي يسمح له  عنه،يوسف بسؤالها 

فهو ال زال متأثرا بردود الفعل التي  قضيته،بأن يسمع أي ش يء عن 

فقد كان بحاجة الى االستقرار النفس ي على األقل  عقله،تتوارد على 

 الوقت،حتى تهدأ نفسه ويستقر مزاجه حتى ولو استلزم ذلك بعض 

  الغيب!فلعل القدر يسفر عن فارجة يأتي بها 

فمكث يوسف يهون على نفسه من قسوة تضارب األفكار في أعماقه 

د أصبح ما كان يعلل نفسه ، وتداخلها مع لواعج الغرام في قلبه ، فق

به تجاه الشعور الذي كان خافتا لكنه موجود ونعني بذلك وخزة 

الخبر الذي نبأته به سارة في معرض حديثها له عن السر الذي 

أخبرتها به والدتها عن منع والدها حصبان ألمها من زيارة أختها 

)رجاء( ، وهو الخبر الذي القته سارة على مسمع يوسف عرضا دون 

ن تلمح له عن مغزى قصدها تاركة هذه املسألة لذكائه ، والواقع أ

أن يوسف لم يكن في حاجة الى أي املاحة لذلك فقد أدرك أن سارة 
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لم تكن تريد ان تدلي بالتفاصيل في لحظة هي كانت تعلم علم اليقين 

أنها لحظة قد طغت فيها مشاعر العواطف الوجدانية على قلب 

ي جسده أن تنطق قائلة إنني أحبك يا يوسف حتى كادت كل ذرة ف

سارة الى درجة الثمالة التي تصل فيها حالة عقل الشارب الثمل الى 

أقص ى مراحل السكر ، فهذه هي أقص ى مراحل العاشق الدنف التي 

 .           ارق روحه جسده إن لم يتحقق مطلبه!ليس بعدها اال مرحلة أن تف

الذي ولج في قلب سليم  كان الذي يعتلج في قلب يوسف هو الود

قائم على الفطرة ال يمكن ان يغادره حتى ولو ارتبط املحب بأعظم 

مخلوق في الكون غير الذي ولج حبه في قلبه! ليس ذلك بسبب أن 

املحب إذا أرغم على فراق من يوده فلن يجد من يوده بعده وإنما هو 

نشوء  فاألمور التي تكون هي سبب الود،بسبب ما كان سببا في نشوء 

الش يء لن تتكرر هي نفسها في زمن غير زمن حدوثها حتى ولو حصل 

 الزمن.وهي تلك التي حدثت في وقت قد طواه  األمور،تشابه بين تلك 

واليوم الذي ذهب  الساعة،فالساعة التي ذهبت لن تعود الى قيام 

والسنة التي طويت لن ترجع الى  القيامة،لن يأتي هو نفسه الى يوم 

وكان يدرك أيضا أنها  يوسف.هكذا كان يشعر  والنشور،يوم البعث 

لكن املواقف التي تحدث  ما،ربما تتكرر مواقف وأحداث مع أناس 

بين شخصين ثم يحدث بعدها فاصل أزلي يمنع اتاحة املجال الذي 

 يسمح بحدوث مواقف أخرى بينهما أو يحدث حاجز شرعيا يفصل
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فتلك هي  سرمديا،بينهما بقيود تقطع تحقق الرجاء بينهما قطعا 

وهي القاصمة  املحبين،قاصمة الظهر التي ال تبقي وال تذر في عالم 

التي ال تعّوض باالرتباط بالبديل الذي ينشأ الود معه بقائمة جديدة 

 القديمة!ال تسمح إطالقا بلصق ما يمكن استنساخه من القائمة 

املحذوفات أن تزيل ما هو مدون على القائمة التي  وال تستطيع سلة

 هذا ما يخامر يوسف اآلن.  يتم استبدالها.

وهي مسرحية أزلية  فصولها،وتلك هي املسرحية التي يعيش يوسف 

لكن إذا لم يتحقق اللقاء الذي يجمع بينهما  معا،بطليها هو وسارة 

ة بل الى نهاية العمر فلن يؤدي ذلك الى توقف فصول املسرحي

سيبقى يوسف يؤدي دوره على خشبة مسرح الحياة الى أن يفارق 

وربما تبقى هي أيضا تؤدي جزًء من دورها أحيانا ولكن  قلبه،نبضه 

 لن يؤديا دورهما على مسرح واحد. 

بينما كان يوسف يبلل هذه األفكار في خضم عقله وينشلها من 

إذ سمع والدته وهي تناديه قائلة له: يا بني أن  ذهنه،سراديب أغوار 

خالتي مريم تعرضت لوعكة صحية قبل يومين وقد زرتها عصر 

ولكن  عليها،وإنني منشغلة  الصديق،اليوم ورأيت أن حالتها ال تسر 

وأريد أن تذهب لها  البيت،أنت تعرف أنني اآلن أيضا منشغلة بأمور 

ومن  لها،ساخنة التي أعددتها ال شوربة الشعيروتوصل لها قليال من 

 جانب آخر تعودها فهي جدتك وصلة رحمها واجبة عليك. 
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لم يتردد يوسف في تلبية طلب والدته بل قال لها فورا: ابشري يا أمي 

سأذهب إليها حاال فأنا فعال أريد أن أعودها هذا واجب شرعي قبل 

ن أن يكون اجتماعيا وهو واجب أسري أيضا يجب فعله قبل أن يكو 

 واجبا إنسانيا. 

أخذ يوسف اإلناء الذي أعدته والدته وذهب به الى بيت جدته مريم 

 وهو ال يعلم ماذا كان يخبئ له القدر هناك! 

طرق باب جدته بلطف قبل أن يدخل وانتظر بضع ثواِن ريثما قالت 

 جدته: من بالباب؟ 

 قال أنا يوسف.  

ة. انتفض قالت: ادخل ليست عندي إال سارة بنت خالتك لطيف

قلبه وارتفع نبضه ولكنه تماسك اعصابه ثم دخل فوجد جدته 

مستلقية على ظهرها ، ورأى سارة جالسة على السرير املجاور لسرير 

جدتها ، فرد السالم ثم أكب على رأس جدته يقبله ، ونظر الى سارة 

القريبة من سرير جدته ثم  املنضدةفحياها ثم وضع اإلناء على 

األريكة املقابلة ، وبدأ يتحدث مع جدته بصوت  استوى جالسا على

مرتفع بعض الش يء فقد كانت جدته مريم تعاني من ثقل في سمعها 

بسبب تقدمها في السن ، وكان يدعو لها بالشفاء العاجل من الحمى 

، ادت سارة أن تستأذن وهمت بالقيامالتي أملت بها ، في هذه األثناء أر 
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وأشار لها بأن تنتظر قليال بينما  لكن يوسف جمع أصابع يده اليمنى

، أما جدته ، فعادت سارة واستوت جالسةكان يواصل حديثه مع 

جدته فقد استمرت في الحديث بصوت منخفض وهي تقص عليه 

حكاية الحمى التي أملت بها منذ يومين فأوهنت عظامها وأصابت 

جسدها الناحل بالخمول وارتفاع في درجة الحرارة مع عدم رغبة في 

لطعام وحتى املاء هو اآلخر تشعر أن به مرارة وأنها ال تستسيغ ا

 طعمه . 

التفت يوسف الى سارة ونظر الى وجهها نظرات كانت ال تكاد تخفي 

وقال لها بصوت خفيض ال  نحوها،مشاعره العاطفية املتدفقة 

 تسمعه جدته مريم: ما هي أخبارك وكيف هي أحوالك وصحتك؟ 

فطمأنته على  والدتها،ثم سألها عن صحة قالت: بخير والحمد هلل. 

  قال:بينهما الحوار التالي حيث  ذلك داربعد  صحتها،

في الحقيقة لم أكن أتوقع أنني سأجدك هنا عند جدتي  -

ولكنني حمدت القدر أن جاء  بوجودك،وقد تفاجأت  مريم،

 وجاء بي أنا أيضا الى هنا في الوقت نفسه.   هنا،بك الى 

لقد أتيت لزيارة جدتي مريم واالطمئنان عليها وكنت قد  -

 زرتها مع أمي مساء أمس وكانت والدتك في صحبتنا. 

نعم فوالدتي هي التي أخبرتني عن مرض جدتي مريم وهي  -

 شوربة الشعيرالتي طلبت مني أن أحضر لها قليال من 
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وأريد منك أن تساعديها اآلن في اعطاءها بضعة  الساخنة

ساء خميرة الذرة لعله يقيم أودها ويخفف مالعق من ح

ولكن هي كما ترين مستلقية على  الحمى،عليها من وطأة 

 األيمن،ظهرها وال بد أن اساعدها حتى تستوي على جنبها 

وعليك انت أن  الحساء،فتتناول ما تستطيع تناوله من 

 تتولي هذه املهمة ألن النساء هن األعرف بهذه الطريقة. 

 سأفعل ذلك. ال بأس ال بأس  -

نهض يوسف عن األريكة ودنى من جدته مريم وقال لها بصوت 

 مرتفع نسبيا: جدتي 

 قالت: نعم 

الساخنة التي  شوربة الشعيرقال: لقد أحضرت لك قليال من 

صنعتها أمي لك وأريد أن ان تستوي على جنبك األيمن حتى تتمكن 

 سارة من اعطاءك قليال من الحساء.  

 ي ال أرغب في أي ش يء من الطعام. قالت: لكنني يا بن

فذلك  مالعق؛قال: ال ال بد يا جدتي أن تتناولين ولو بضع 

الحمى التي يتضاعف ضررها مع  وطأةسيساعدك على التغلب على 

  الطعام.فراغ معدتك من 

 قالت: فقط بضع مالعق ألنني ال أجد فاقة للطعام. 
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سيساعدك قال: نعم نعم فقط بضع مالعق فقط ال تخافي فذلك 

 على وطأة الحمى بإذن هللا تعالى. 

أحتضن يوسف جدته من جهة كتفها األيسر حتى استوت على 

أهه أهه  عليك،بهدوء ال تخافي ال  بهدوء،جنبها األيمن وهو يقول لها: 

 ثم قال لسارة: اآلن عليك اكمال ما بقي من املهمة. ،، 

جدتها بامللعقة تطعم تناولت سارة اإلناء ورفعت عنه الغطاء وبدأت 

 ، ويوسف مستو على األريكة. بهدوء وتؤدة

وبعد أن تناولت مريم بضعة مالعق أشارت بيدها لسارة بأن هذا 

 يكفي. 

تناولت سارة قطعة قماش نظيفة ومسحت بها أطراف شفتي جدتها 

ثم قال يوسف: دعيها يا سارة قليال من  الحساءمزيلة بعض بقايا 

جوفها إذ لو استلقت جدتي على ظهرها  الوقت حتى ينزل الطعام الى

 فسيحول ذلك دون نزول الطعام الى جوفها.  

وبعد قليل من الوقت نهض يوسف وأعاد جدته مريم الى الوضع 

فأخذت تنظر الى السقف  ظهرها،الذي كانت عليه مستلقية على 

وبأن  العمر،وهي تثني على يوسف وعلى سارة وتدعو لهما بطول 

وأن يحقق كل أمانيهما  مكروه،يريهما في حياتهما أي  يحفظهما هللا وال

ثم استمرت تتمتم بكلمات بصوت منخفض بعضها  الدنيا،في هذه 
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وكانت في مجملها كلمات تعبر  بوضوح؛مسموع وبعضها غير مسموع 

وأن الحياة على ظهر  ألحد؛وأنها ال تدوم  وبأسها؛بها عن الدنيا 

اإلنسان وهو يسير في طريقه األرض ليست إال رحلة عابرة يقطعها 

 الى دار القرار األبدي.  

 في هذه األثناء استعاد يوسف حديثه مع سارة قائال لها: 

أريد أن أخبرك بش يء هام كنت مترددا في البداية أن قوله  -

ولكن عندما سنحت هذه الفرصة بلقائي بك الليلة  لك،

سنح وأريد أن أخبرك بما لدي إذ ربما ال ت رائعة؛فهي فرصة 

لنا فرصة في لقاء رائع مثل هذا اللقاء الذي تم بيننا 

إنها صدفة يكاد أن يتكلم  صدفة؛بالصدفة وما أجملها من 

فيها القدر ليقول لنا: أنا من أرغمت الزمان واملكان على أن 

 تجتمعا فيهما هاهنا.  

هللا؛ هللا ما هذه املقدمة االفالطونية؟ هات يا سيدي ما  -

 تشوقة لسماع الخبر الذي لديك. عندك فقد اضحيت م

 أريد أن أخبرك بأنني قررت أن أتزوج!   -

ولكنها حاولت  قاله؛اهتزت أركانها من الداخل لسماع ما  -

السيطرة على اعصابها ومشاعرها حتى ال تشعره أن هذا 

الخبر وقع عليها كالصاعقة ثم قالت كأنها مستغربة: ماذا 

الحالل هذه التي  تتزوج وبهذه السرعة؟  ولكن من هي بنت
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تريد أن تتزوجها؟ ومتى أزمعت على اتخاذ هذا القرار 

 املفاجئ؟ 

أتريدين أن تعرفي من هي بنت الحالل؟ إنها سارة! نعم أنت  -

وال أريد أحدا  غيرها؛يا سارة بنت الحالل التي ما حب قلبي 

 غيرك أن تصبح زوجة لي ولو لم أتزوج الى ان أموت. 

ها ونظرت في وجه يوسف جزء أحمّر وجهها وأرتعد جسم -

 األرض؛من الثانية ثم أرخت جفونها وأطرقت برأسها الى 

 بلوري،فانحدرت دمعتان من عينيها كأمثال حبتي لؤلؤ 

فرفعت يدها لتمسحهما  وجنتيها،وبدأت تسيالن على 

بمقدمة أصابعها وهي مطرقة ال ترفع رأسها وال طرفها ولم 

 تنطق ببنت شفة. 

على سارة وعلى يوسف معا ولم يعودا يسمعان  خيم جو من الذهول 

ما كانت تتمتم به جدتهما التي لم تتوقف عن الحديث الذي كانت 

قد بدأته متمتمه بصورة متقطعة كانت تلجئ لها عرضا بسبب 

ظرفها الصحي الذي تمر به تحت تأثير الحمى ، وهي تنظر الى 

كن تعلم السقف وتحسب أن سارة ويوسف يتابعان ما تتم به ولم ت

أنهما كانا يتحدثان بصوت خفيض كان ال يسعفها سمها الواهن 

بسماع ما يقوالنه ، أما وقد تغشاهما الصمم املؤقت بعد أن أطلق 

يوسف قنبلته املوقوتة التي فجرت الطاقة الكامنة في جسد كل 



 

 

 
75 

منهما فكان كل منهما ال يسمع إال طنينا يخالطه لغط غير مبين ، 

 قال يوسف:  وبعد أقل من دقيقة

 سارة؛ ما ذا بك؟ ما الذي أصابك؟ أأزعجك ما قلته لك؟  -

رفعت رأسها على مستوى أفقي وهي تنظر الى وجهه وقالت:  -

ويبد أنك متسرع في  كثيرة؛يوسف؛ أنت ال تعرف أمورا 

 اتخاذ مثل هذا القرار الذي قلته لي اآلن. 

كال أنا لست متسرعا ولست في غفلة عن األمور التي  -

نها ، ولكن ال توجد قوة في هذا الكون تحول بيني تقصدي

وبين الزواج بك؛ وإن حصلت قوة تمنعني من الزواج بك 

فلن أتزوج حتى القى هللا تعالى ، وربما يجمعني هللا بك في 

املستقر األبدي إذا حرمني القدر من االجتماع بك في الدار 

املؤقتة ؛ فذلك هو غاية مقصدي ؛ ومنتهى أربي في هذه 

الحياة ؛ وال حياة لي دون تحققه ، هذه عقيدة اعتقدها 

وبنيت أساس بقائي في الدنيا عليها ، وإن لم يسعفني حظي 

بنيلها فستظل هي عقيدتي املالزمة ملعتقدي األزلي الذي 

خلقت عليه وسأموت عليه وهو معتقد اإليمان الذي ال 

ريب فيه بأن كل إنسان سيموت ثم يبعث ويحاسب فإما الى 

نات الخلود ؛ وأما الى عذاب بئيس . هكذا هي فلسفة ج

 . ى لتي أعيشها في هذا العالم ليس سو الحياة ا

 وهل أخبرت والدتك بهذا الخبر؟  -
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 نعم أخبرتها به قبل أربعة أيام.  -

 وماذا قالت لك؟  -

 قالت لي كالما ال يتسع الوقت اآلن لذكره.  -

 وهل أخبرت والدك أيضا؟  -

ولكنني عاقد العزم على ذلك في القريب  أخبره،كال لم  -

 العاجل جدا. 

يا يوسف هناك أمور أنت ربما تجهلها أو تجهل أكثرها! هي  -

 تستعجل،ويجب أن تتريث وال  جدا،أمور شائكة ومعقدة 

وال أظن أن يكون  جدا؛فحل مثل تلك األمور يبد صعبا 

 لهذا السبب فال أريد أنا حلها،بمقدور أحد منا أنت أو أنا 

فيحصل لك  النتائج؛أن تدخل أنت في معركة غير مضمونة 

وبالتالي يسبب لي قلقا قد ال أحتمل  حياتك؛أمر يؤثر على 

 الصبر عليه. 

لكن  حساباتي؛كل هذا الذي قلتيه موجود لدي ومعتبر في  -

ليس أمامي إال أن أمض ي قدما فيما أنا عازم عليه حتى 

 أحسم هذا األمر فإما لي أو علي. 

 طيب وما هي الخطوة القادمة التي ستتخذها بعد اآلن؟  -

وسأطلب منه أن يطلب  الزواج،سأخبر والدي بعزمي على  -

 يدك لي من عمك عبد الغني. 

 وإن رفض والدك أو رفض عمي عبد الغني ما ذا ستفعل؟  -

 سأعتكف وأعتزل كل الناس الى أن يأخذ هللا أمانته.  -
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 وهل هذا ش يء معقول؟  -

بل هو عين العقل ملن يحيا حياة  معقول،ي نعم بالنسبة ل -

 مثل حياتي. 

لست أدري هل أنا اآلن في حقيقة أم في خيال ووهم! بل  -

لست أدري هل أنا اآلن في يقظة أم في نوم عميق. بل هل أنا 

فعال على قيد الحياة أم قد مت. هل أنت تراني اآلن أمامك 

 حية أرزق؟ 

وأنت اآلن حية  ؛حقيقةسارة ماذا بك؟ نعم أنت اآلن في  -

فما هذا الكالم الذي  العقلية؛وأنت في كامل قواك  ترزقين؛

 تقولينه اآلن؟ 

هذا الكالم أقوله من شدة ما تغشاني  يوسف؛ال تلمني يا  -

 اليأس؛من مشاعر الفرح املغطاة بسحابة داكنة من 

خال وكأنها تسكب وابال مدرارا ينهمر كالشالل! لكن 
ُ
سحابة ت

ورعد  باألبصار،ة بروق تكاد تذهب تخالط تلك السحاب

هذا الذي أشعر به اآلن! فهل ادركِت  اآلذان،يكاد يصم 

 معنى ما أشعر به؟ 

ولكن ليس أمامي إال أن أفصح  تماما،نعم انني مدرك لذلك  -

وإن لم أفصح عنه وأقوله لك  صدري،عما أخبئه لك في 

فلمن أقوله؟ هذا الذي في صدري وبين حنايا أضلعي خاص 

ومن  وحدِك،ومن أجلك أنِت  وحدِك؛وهو لِك  وحدِك؛بِك 

 أجل ذلك فال يمكن أن يقال إال لِك أنِت ليس إال. 
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وإن لم  قرار،يبد لي أننا أنت وأنا نمخر في محيط ليس له  -

 فسنغرق؛يسرع القدر بفلك يبعثها لنا من السماء فتنتشلنا 

 ثم نتحول الى مرجان في قاع املحيط. 

 مثلي؛فأنا ال أريدك أن تغرقي  الكالم؛ا ال ال تقولي مثل هذ -

أما أنِت فال بأس عليِك  وحدي،بل يكف أن أغرق أنا 

أن في غيابِك عني عدم  كال ش بحياتِك؛فالتبقي لتسعدي 

لكن ال أريد أبدا أن أربط عدم سعادتي بعدم  سعادتي،

فإن كان والبد فلتذهب سعادتي  لِك،هذا ظلم  سعادتِك،

ألن السعادة إذا انعدمت  سعيدة،أنِت ولتبقي  الجحيم،الى 

لكن إذا فقدت أنا سعادتي فألنني  بدونها،فال خير في الحياة 

لم يعد لي بعد فراقِك مطمع في الحياة، أما أنِت فالبد أن 

 البد أن تبقي هذا ما أريده أنا لك.  تبقي،

وسمعتي أخباري  قصدي،بعد ذلك قال يوسف: اآلن بعد أن عرفتي 

قول لِك: إذا أرتي أن تنصرفي الى والدتك حتى ال تقلق يطيب لي أن أ

عليك فبإمكانِك أن تذهبي مصحوبة بمالئكة السالمة التي تحف 

وأرجو  لك،بعنايتها ورعايتها الى أن يسمح القدر برؤيتي  وتكألكبِك 

 أن يكون ذلك قريبا. 

استأذنت سارة بعد أن رمقته بنظرة عميقة كادت أن تنطق عيونها 

بأفصح لغة في العام قائلة له: ال حرمني هللا من هذا الحب خاللها 

وال من هذه  الزالل،املتدفق الذي تسكبه على قلبي مثل السلسبيل 
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ثم غادرت املكان  الحياة،املشاعر التي تبثها في جوانحي مثل أكسير 

ويوسف ينظر إليها وكل ذرة من ذرات جسده تقول لها الى أين 

تيه في أرض غدت في عينه كأنها صعيدا ستذهبين وتتركين مضانك ي

  جرزا؟
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[8] 

وكان  به؛سأل يوسف والدته هل أخبرت والده باألمر الذي أخبرها 

وهو أمر زواجه من سارة  عليه؛يعني بذلك األمر الذي عقد العزم 

 بنت خالته لطيفة. 

 قالت له: نعم اخبرته. 

 قال: فماذا قال والدي؟ 

فقط هو تقبل األمر وقدر رغبتك في الزواج لم يقل شيئا ذا بال ؛ 

ن أنت تعرف أن ، لكو شخصيا عن هذا املوضوعوربما يحدثك ه

أكثر  ؛ وظروفه أحيانا تحتم عليه أن يقض يوالدك دائما منشغل

ة أرباع ، والعمال يمضون أكثر من ثالثوقته في املزرعة مع العمال

؛ وأنواع اليوم في العمل املتواصل، فاملزرعة مساحتها متسعة

؛ وجل الوقت يذهب في الري ومد زروعات التي بها كثيرة ومتعددةامل

خراطيم املاء والحرث والحصد والقطف والتقطيع والتعبئة الى غير 

ذلك ، فهناك الخضار ؛ وهناك البقوليات والذرة والقصب وغيرها 

، والعمال في مثل هذه لزراعية التي تحتاج عمال متواصالمن األنواع ا

لة إذا لم يشرف والدك عليهم ويحثهم على العمل فربما يدب الحا

ربما الى ، أو راخي عن العمل فيخلدون الى النومبينهم الكسل أو الت

؛ أو في األكواخ املعدة لسكنهم، ووجود الراحة تحت ظالل النخيل
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والدك هناك يساعد على حثهم واهتمامهم بإنجاز العمل املطلوب 

 منهم يوميا . 

يقل لك والدي أنه يرغب في أن أحدثه أنا بنفس ي حسنا ألم  -

 عن املوضوع الذي اخبرِته أنِت به؟ 

 كال لم يقل ذلك تماما ولكنه لم يبد ما يمنع من ذلك.   -

اكتفى يوسف بما قالته له والدته وانصرف الى مخدعه ، ليبدأ رحلة 

جديدة مع إعادة شريط اللقاء الذي جمعه بسارة في منزل جدته 

أجل أن يتلذذ بإعادة الصور الذهنية التي بقيت عالقة  مريم ؛ من

في مخيلته منذ أول لحظة اكتحلت فيها عيناه برؤية سارة الى آخر 

لحظة ودعها فيها ، فتلك كانت ليلة ال يرقى الى مستوى طهرها أي 

حدث في هذا الكون ، انه الطهر األخالقي املالئكي الذي جعل من 

الحب والود كالسيل الجارف ، ال بل  جسدين يسري في داخلهما تيار

كاإلعصار العاتي اململوء بردا وسالما ، ولكن ذلك التيار ما كان 

ليستطيع أن يحرك الثقة التي يتمتع بها كل منهما في اآلخر ، وهي ثقة 

تفوق في قوتها قوة الصخور الضخمة الشديدة الرسو في األرض فال 

 وابع الصفيقة. تهزها الرياح العاتية ، وال تحركها الز 

يستعرض من خالله ما  اللقاء،هكذا أخذ يوسف يستعيد شريط 

تبثه ذاكرته على مرآة خياله لكل الصور التي اختزنتها ذاكرته فهي 

صور تتوالى في نسق منتظم كمثل فلم تمت إعادة تدويره من أول 
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فغدت تتابع كأنها تمر كحلم في  الصور،نقطة سجلت عليها أحداث 

في ساعة يقظة حقيقية! إن كل ما جرى في اللقاء قد لكنه  غفوة؛

تحول في ذهن يوسف الى صورة ال يدرك لذة الشعور بها إال من عاش 

لحظاتها الحاملة! انها صور العاشقين في أدق معانيها! بل هي جنة 

وال  نصب؛إذ غدت فيها األرواح ال يخالطها  نعيمها،املحبين في أزكى 

 الرفث،أو براثن  الخيانة؛ا مشاعر وال تعكر صفوه وصب؛يمسها 

 الشرايين؛وشوق ينساب بين  القلوب؛هي فقط حب ينسكب بين 

يجري مع الدماء تماما مثلما تجري معها عناصر )الهيموجلوبين( هو 

 وشوق تغلفه براءة الطهر.  البراءة؛حب يحف به طهر 

لقد كانت ليلة ال تقل شأنا عن ليلة العمر املنتظرة التي يحجبها 

الغيب خلف حجب ربما ال تنكشف بل ستبقى مسدلة أبد الدهر، 

وكان الحديث فيها ألذ من الشهد ، وكانت املشاعر خاللها أجمل 

أريجا من أريج الياسمين ، كم كانت أجواء ذاك اللقاء في تلك الليلة 

الحاملة تترك من أثر بالغ في سكون ليل هادئ ، تهب نسماته الباردة 

ب طعم ، وأزكى رائحة حينما كانت شمعة الضوء بأرق أنفاس ، وأعذ

في ألق مضطرب على وجهي سارة ويوسف ،  ضوؤهاتبث هي األخرى 

وينعكس الظل على الجدران وفيه قلق يضطرب بفعل نسمات 

الهواء التي تداعب شعلة فتيل الضوء ، فُيرى الضوء متموجا كأنه 

 يعزف أرق سمفونية يترنم بها أمهر العازفين! 
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نت ليلة في نظر يوسف ليلة تعجز اللغات عن وصف روعة لقد كا

هي ليلة العاشقين في أبها  رونقها،وتتقزم الكلمات عن بيان  جمالها،

ليلة  ثمالتها،تظهر سكرة املدنفين في نشوة  سماتها؛وأرقى  صورها؛

من وتبُد فيها العيون ثملة  وسعادة؛كانت فيها تنتش ي األرواح فرحا 

وأشبعه شغاف  أنسا؛زاده صفاء النفوس في اغتباط  السرور؛

 الفراق؛فيا لهما من قلبين التقيا في شوق كان يؤرقه  بهجة،القلوب 

وعندما جمع بينهما اللقاء امتزجا في لهفة عارمة فصارا كقلب واحد 

حٌد؛حتى غدا نبضهما  عجيب!له تزامن نبض  سرت فيه الدماء  متَّ

دافئة متدفقة كنبض قلب واحد لتوءمين ملتصقين يعيشان 

 كالهما بقلب واحد لو توقف لتوقفت حياتهما معا في نفس اللحظة. 

لقد كانت بحق في نظره ليلة قدرية نادرة لم تبق ولم تذر من الحب 

ولم تدع من الود واالنسجام قيراطا اال  سكبته؛العفيف شيئا إال 

 غدت بذلك ليلة أنس فريدة ومتعة أرواح سعيدة. ف به؛أتت 

هي ليلة إن جاد له الزمان بمثلها مستقبال في وئام ال ينفصم وهيام 

وتهفو اليه روحه. وان حكم  قلبه؛فذاك ما يطلبه  معتصم؛بالوصل 

ويعم عليه  خطره؛القضاء بفراق الروحين فذلك ما سيستشري فيه 

 عد.       ولكن األمر هلل من قبل ومن ب ضرره،

انتظر يوسف ما يزيد على اربعة أيام بعد حديثه مع والدته وهو 

يعلل نفسه خالل تلك الفترة بأن والده سوف يتحدث معه عن 
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املوضوع الذي أخبرته به أم يوسف بشأن رغبة يوسف في الزواج 

إال ان والد يوسف لم يتحدث معه  لطيفة؛من سارة بنت خالته 

يوسف أن والده ربما نس ي ما أخبرته به وشعر  املوضوع؛بشأن هذا 

فأخذ يفكر في التحدث مع والده بعد أن يذكره  يوسف،زوجته أم 

وبقي يوسف ينتظر فقط الوقت املناسب  يوسف،بما قالته له أم 

 الذي يسمح لوالده بأن يكون ميهئ لذلك األمر.

الى ان سنحت الفرصة  املناسبة،هكذا بقي يوسف يرقب الفرص  

وطلب من أم يوسف  مبكرا،ينما عاد والده من املزرعة ذات يوم ح

وتضع التمر  التمر،أن تقدم له كوبا من القهوة الساخنة وقليل من 

والقهوة في الحجرة املخصصة لجلوسه التي يجلس بها عادة عندما 

يراجع أوراق بيع املحصوالت الزراعية التي يستلمها من املشرف على 

 عمال املزرعة. 

مح والده وهو يراجع األوراق التي معه ويعيد ترتيبها الى بقي يوسف يل

ثم وضع األوراق في املكان املخصص لها وعاد الى  ذلك؛أن فرغ من 

وأخذ يحتس ي قهوته وهو ينظر الى  متكًئ؛السرير واستوى عليه 

الفناء حيث كان يوسف متكئ على أريكة صغيرة كانت تحت ظل 

وما ان الحظ يوسف أن  ر؛الداشجرة النيم القائمة داخل فناء 

والده قد أصبح في وضع مناسب لفتح املوضوع معه حتى نهض من 

على األريكة ودخل على والده وقبل رأسه ويده واستأذنه في الجلوس 
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الى جواره. رحب والد يوسف بولده وسأله عن صحته وقال له: كما 

 ترى يا بني أنا منشغل بتصريف شؤن املزرعة والبيت وأمك أيضا هي

األخرى منشغلة مثلي برعايتكم وتدبير أمور البيت من تنظيف ؛ 

وغسيل واعداد طعام ؛ وغير ذلك من األمور الكثيرة التي تقوم 

بإنجازها يوميا ، وأنت أيضا بعد عودتك من العشيرة كنت بحاجة 

الى الراحة واالستقرار بعد أن أمضيت عاما دراسيا مشحونا 

نت ترى ان الوقت يضيق دائما بصخب التدريس وهمومه ، لهذا فأ

عن وجود فرصة تسمح لنا باالجتماع العائلي الذي نقض ي به وقتا 

أطول ونحن مع بعضنا البعض ؛ لكن ان شاء هللا بعد ان انتهي انا 

من موسم الحصاد وارجو ان يكون في القريب العاجل سنقض ي 

ية اوقاتا طيبة في الجلوس مع بعضنا لننعم بأجواء اللقاءات العائل

 التي تنعكس سعادتها علينا جميعا . 

 قال يوسف: 

 تعالى؛أتمنى أن يتحقق هذا األمر لنا جميعا قريبا بإذن هللا  -

وأعلم جيدا  التقدير،وأنا يا أبي مقدر ظروفك الراهنة تمام 

لكن بإذن هي أيام قليلة  الحصاد؛بانشغالك بموسم 

عات وتنتهي هذه الظروف ونعود الى ما كنا عليه من اجتما

 األنس والسعادة. 



 

 

 
86 

نعم نعم يا بني كلها أيام كما قلت وسنعود الى الوضع  -

الطبيعي الذي نعيشه بعيدا عن متاعب أيام الحصاد 

 املرهقة. 

 أبي لدي موضوع أريد أتحدث معك بشأنه. -

 تفضل يا بني تحدث بما تريد.  -

لكن قبل أن ابدأ حديثي أود أن أسأل هل أخبرتك والدتي  -

 يتعلق بي أنا شخصيا؟   ما،عن أي أمر 

 أمر يتعلق بك أنت شخصيا؟ مثل ماذا؟  -

 أقصد ألم تخبرك عن موضوع رغبتي في الزواج؟  -

لكنها لم تفصل لي املوضوع  نسيت؛آه بلى بلى أخبرتني لقد  -

ففضلت أن أسمع هذا األمر منك أنت  الكفاية؛بما فيه 

متى  املوضوع،شخصيا فهات ما عندك وأخبرني عن هذا 

وما هي  تتزوجها،ومن هي البنت التي ترغب أن  الزواج،تريد 

 ترتيباتك بشأن هذه املسألة؟ 

لقد أخبرت والدتي أنني أرغب الزواج من سارة بنت خالتي  -

 لطيفة. 

يا بني أنا ليس لدي أي مانع من زواجك لكن سارة بنت  -

خالتك لطيفة ما أظن أنا ان هذا األمر سيكون سهال ألن 

ين آل ناصر الوسمي وآل زايد ، وربما هناك مشكلة قديمة ب

أنت ال تعرف أي ش يء عن هذه املشكلة ألنها مشكلة قديمة 

جدا ومض ى على حدوثها ما يزيد على مائتي سنة ، لكن آل 
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زايد ال زالوا يتذكرونها ، ويتوارثونها فيما بينهم كابر عن كابر 

ويعتبرونها مشكلة أزلية ، ويعتقدون أنها قضية ثأر لم 

هم الظروف في األخذ به ، ولم يعد الوقت مناسبا تساعد

ملناقشته مع األجيال التي ليس لها ذنب في حدوثه ، غير أنهم 

يرون أنه قد بقي عار عليهم ، ومن أجله فهم لن يسمحوا 

بأن يصبح واحدا من آل ناصر الوسمي نسيبا لهم بعد أن 

قتل والد ناصر جدهم زايدا وذهب دمه هدرا ، لذلك فأنت 

حظ أن أكثر آل زايد ال يفضلون مخالطتنا وال حتى في تال 

سكنهم في قرية سّراجة ، فهم كما ترى يسكنون في أقاص ي 

أطراف القرية تجنبا لالحتكاك املباشر بنا ألنهم يضمرون 

لنا البغض والكراهية ، ولم يجبرهم على السكن هنا إال 

 االختالط الذي حصل بيننا وبين آل مرزوق الغروي ، فنحن

أنساب لهم وهم أنساب لنا ، كما أن آل زايد أيضا بينهم 

وبين آل مرزوق نسب مثلنا ، وهذا هو األمر األساس ي الذي 

أجبرهم على السكن هنا في قرية سّراجة واألمور األخرى التي 

تعتبر فرعية لكنها من األهمية بمكان هي الظروف املعيشية 

هذه القرية التي  التي اضطرتهم للبقاء هنا واإلقامة معنا في

تتوفر فيها كل أسباب العيش الكريم ملا حباها هللا تعالى من 

خيرات الطبيعة من وفرة املياه وخصوبة التربة و صالحيتها 

للزراعة ووجود املساحات الرعوية بها ، كل هذه أمور تعتبر 

مهمة جعلتهم يعيشون معنا هنا في سعة من الرزق ، لكن 
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لهم بأن ينسوا ثأرهم القديم ،  هذه األمور لم تكن لتسمح

لذلك فهم يخفون عداءهم هذا لنا وال يظهرونه إال في 

مجالسهم الخاصة ، ويتواصون فيما بينهم بصفة خاصة 

بأن هذه القضية ال يمكن أن تنس ى ، وال يجب أن تستقيم 

بينهم وبيننا عالقة قد تؤدي الى تناس ي األجيال ملا وقع 

بقى هذا الثأر مجال مسبة لهم لجدهم ألنهم ال يريدون أن ي

، هذه قضية قد غذتها العناصر العصبية حتى نسجت 

حولها فكرة أزلية باتت كمثل بيت العنكبوت تخيم على 

عقولهم وأفكارهم فهم يصطادون من خاللها فرائسهم من 

بذور التسامح ليقتلوها ، أو يؤدوها في مهدها حتى ال تقوم 

ذي ستنتج عنه قيام قائمة ألي دعوة للتسامح معنا ال

صداقة صافية خالية من الضغائن مع الذين يعتبرونهم 

مهدرين لدم جدهم الذي لم يأخذ أحد منهم بثأره ، لهذا 

السبب الذي بينته لك يا بني فإن زواجك من سارة يعتبر 

متعذر ، فما الذي يجعلك تقحم نفسك وتتعلق بأمر تحول 

السهلة امليسرة بينه وبينك صعوبة بالغة ، وتترك األمور 

فهاهن بنات أعمامك أفضل لك وأقرب لك درجة في الرحم 

، فدعني أخطب لك من تريد منهن ، وال تتعلق برغبات 

 نفسية دونها خرط القتاد. 
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لكن أنا أحب سارة  أبي،انا سمعت ووعيت كل ما قلته يا  -

وان لم يتم زواجي منها فلن اتزوج الى أن  بها؛ولن اتزوج اال 

 أموت. 

 ستتحقق؛ال اعتقد ان رغبتك هذه في زواجك من سارة  -

وأظن أنك ستبقى تمني نفسك باملحال حتى تفوتك 

 للزواج،أو يتجاوز بك قطار العمر السن املناسبة  الفرصة؛

 منها،وربما أن عبد الغني عم سارة يريد أن يزوج ابنه الفي 

لذا فمن  مغلقا،وفي هذه الحالة فإن هذا الباب يصبح 

 أن تصرف نظر عن هذا األمر بالكلية. األفضل 

 هذا هو جوابك األخير يا والدي؟  -

 نعم.  -

طيب أريد أن تعطيني فرصة أحاول في طريقة مناسبة  -

أتمكن من خاللها من معالجة هذا األمر بأي وسيلة أو 

 طريقة تكون مناسبة. 

 املوضوع،فأنا لست مستعجال في هذا  بني،لك ما تريد يا  -

 السن؛مك على الزواج وأنت في هذا ولست حتى أرى اقدا

ألن الزواج مسؤولية كبيرة وتترتب عليه واجبات متعددة قد 

 تكون مرهقة ملن هو في مثل سنك. 

أسأل هللا التوفيق وأريد فقط أن تمنحي فرصة من الوقت  -

 لعل هللا يقض ي أمرا كان مفعوال. 

 كما تريد كما تريد يا بني.         -
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اهبا الى الفناء ليقض ي بعض الوقت مع غادر يوسف حجرة والده ذ

 والدته،وما قالته أيضا  والده؛نفسه وهو يتأمل فيما قاله له 

باإلضافة الى كل ما قالته له سارة منذ أن بدأت تلمح له عن العقبة 

التي ستقف في طريق زواجه منها الى اللحظة التي تكشفت له فيها كل 

من سارة هو أمر محاط الخيوط التي تشير الى أن أمر زواج يوسف 

بعقبة تكاد تدل كل الدالئل القائمة على أنها عقبة ليس لها أي حل 

عن  أع أحد في الظروف الراهنة أن يتنبأال أن يحدث أمر ال يستطي

 الطريقة التي سيحدث بها. 

اعتصر يوسف فكره اعتصارا رهيبا لعله يجد بين خاليا تالفيف 

لهذه املعضلة املستعصية حد مخه فكرة تطرح بين يديه حال سليما 

إال أنه لم يظفر ببارقة أمل تهديه الى الطريق الذي يسلكه  النهاية؛

 وتكون نتائجه محمودة العواقب ومحققة ملا يصُب إليه. 

 تسره،ها هو قد عرض األمر على والدته فلم يصل الى النتيجة التي 

ثم  ،وحزناثم عرض األمر نفسه على سارة فلم يزده ذلك إال كمدا 

فهو ال يرغب  يسعده،أخيرا على والده فلم يصل معه الى حل  عرضه

اال ان يتزوج سارة فقط وأي حل غير هذا الحل فهو مرفوض عنده 

 فما هو الحل يا ترى؟  وتفصيال،جملة 

هل يعقل أن هذه معضلة ليس لها حل غير صرف النظر عن التعلق 

بها؟ هكذا سأل لنفسه. ثم أجاب على نفسه: ال ال لن يحدث هذا 
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فإما أن أتزوج سارة  األرض،عند يوسف ولو انطبقت السماء على 

 وإما أال أتزوج في حياتي قط حتى أموت! 

ه فكريا هكذا حدث يوسف نفسه وتغلغل هذا األمر في أعماق نفس

 حتى غدا شغله الشاغل. 

بعد هذه األفكار التي استعرضها يوسف في ذهنه قرر أن يحاول 

وهذه املحاولة الجديدة هي  األخيرة،ولن تكون هي  جديدة،محاولة 

أن يجرب طرح هذا املوضوع على خالته لطيفة اذ ربما يجعل هللا 

ثات على يدها حال يخرجه من هذه الكارثة التي صنعتها املورو 

ورمت به في أتونها من غير إرادة  القدرية،وحتمتها الظروف  الرجعية،

 وال حول وال قوة له في اختيارها.  له؛

ثم أسدل الستار  الخطوة،هكذا قرر يوسف وعزم على القيام بهذه 

على همومه الى ان يحين الوقت املناسب الذي يسمح بلقاء خالته 

 لطيفة في جو يوفر املجال املناسب.  

بقي يوسف ينتظر الساعة التي يأتي بها القدر في وقت مناسب يجمع 

وتكون الظروف مناسبة ليطرح عليها  خالته،فيه القدر بينه وبين 

فلعل الغيب يأتي بفارجة  التعقيد،قضيته الشائكة واملعقدة غاية 

يزيح من خاللها عن يوسف كابوس هذه املشكلة التي استعصت في 

 نظره عن الحلول. 
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أن مض ي أسبوعا تقريبا على الحديث الذي تم بين يوسف وبين بعد 

وفي يوم كان يزينه طقس شبه  خالته،والده بخصوص سارة بنت 

غائم بينما كان يوسف مسندا ظهر على املقعد الخشبي الذي كان 

جالسا عليه وهو في الفناء تحت ظل شجرة النيم إذ طرق الباب 

 طارق فقال يوسف للطارق: من؟ 

ت خالته لطيفة وهي تقول له: أنا لطيفة فنهض يوسف فإذا صو 

مسرعا والفرحة تسري في كل ذرة من ذرات جسده وقال لها: أهال 

تفضلي وفتح الباب فورا  بالدخول؛أهال وسهال تفضلي يا خالتي 

وأشار لها  الزوار،وقبل رأسها وصحبها معه الى حجرة استقبال 

سرير اآلخر يتبادل وجلس هو على ال األسرة،بالجلوس على أحد 

ثم سألته هي أين والدته لم ترها؟ فقال لها: إن والدته  التحايا،معها 

ذهبت هي وأخيه الصغير محمد وأختيه زينب وعائشة مع والده الى 

ولن يعودوا إال  املهمة،املركز لشراء بعض لوازم البيت واألغراض 

لدتك إذن طاملا أن وا خالته:أو ربما بعد العصر، قالت  العصر؛

ليست موجودة فأنا أريد أن أنصرف ألنني كنت قد جئت من أجل 

ال بأس سأعود في وقت  ولكن،وكنت أود منها غرض معين  زيارتها؛

 قال لها يوسف:  آخر،

 تقريبا؛انا كنت انتظر هذه الفرصة ألراك منذ أسبوع  -

 والحمد هلل على زيارتك هذه لبيتنا. 
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أود  مني؛ت فماذا تريد بارك هللا فيك يا بني وها أنا قد جئ -

 ش يء؛أن تطلب مني أي ش يء تريده فلن أبخل عليك بأي 

وأنت وسارة ال فرق  لي؛فأنت حبيبي ال أراك إال كأنك ولدا 

أنت رائحة أختي رجاء الحبيبة التي لم  البتة،بينكما عندي 

 اآلن،تبخل علينا بأي معروف قط منذ أن توفى أبو سارة الى 

ويمد في عمرها  ويحفظها،ارك فيها أسأل هللا تعالى أن يب

 ويبقيها أنس وذخر لكم ولنا. 

 كيف هي سارة وما هي أخبارها؟  -

 بخير والحمد تسرك أخبارها.  -

وأن  والعافية،انني ادعو هللا تعالى ان يديم عليها الصحة  -

 يحفظها لك ولنا جميعا. 

بارك هللا فيك يا بني وحفظك لنفسك وألهلك ولكل  -

 أحبابك. 

 جزاك هللا خير الجزاء يا خالتي.  -

 واآلن قلي يا بني ما هو األمر الذي كنت تنظرني من أجله؟  -

 سأقول لك يا خالتي لكن لي إليك طلب.  -

 عيوني لك يا وليد أخيتي الغالية.  -

 الجميع،أنت غالية على  الغالية،تسلمين وتسلم عيونك  -

 لكن الزم تفتحين صدرك لي وتتقبلين ما سأقوله لك وانت

 راضية عني. 
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فقد شديت انتباهي بكالمك  قوله؛هيا هيا قول ما تريد  -

 هذا. 

سأقول سأقول لك كل ش يء يا خالتي الفاضلة. أنا كما  -

تعلمين تخرجت من املعهد العلمي وتعينت معيدا به وقد 

أمضيت عاما دراسيا كامال في التدريس وأنا كما تعلمين 

ن قريتنا من أيضا مضطر لإلقامة في العشيرة البعيدة ع

وقد تعبت وتضايقت من حياة العزوبية وأريد  العمل؛أجل 

ولدي رغبة شديدة جدا أن  ديني؛أن اتزوج وأكمل نصف 

 أتزوج بنتك سارة فماذا ترين؟  

أنا يا وليدي ما عندي أغلى منك لكن أنت تعرف أن عبد  -

الغني عم سارة هو ولي أمرها ؛ وعبد الغني ليس من آل 

وليس من آل جدكم ناصر الوسمي ؛ بل هو  مرزوق أقاربنا ؛

من آل زايد ؛ وآل زايد العالقة بينهم وبين آل نصر الوسمي 

ليست عالقة جيدة ؛ وبينهم ضغائن بسبب ثأر قديم ؛ وال 

أظن ان عبد الغني سيوافق  على زواجك من سارة ؛ وأهل 

قرية سّراجة كلهم يعرفون املشكلة التي بين آل ناصر 

د الحالفي ؛ هذا من جهة ؛ ومن جهة أخرى الوسمي وآل زاي

عبدالغني عنده ولد وأنا أشعر أن عبد الغني حاط عينه 

على بنتي ساره يريدها زوجة لولده الفي ؛ وأنا ما أقدر 

أخالف رغبته ؛ وحتى لو خالفت رغبته فليس في يدي حيلة 

ألنه هو الولي الشرعي لبنت أخيه ؛ ولن يستطيع أحد أن 
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؛ وال أظن أن هذا األمر سيتحقق لك أمام يعقد لها غيره 

 هذه املشكلة. 

وال أريد أن أتزوج  سارة؛أنا أحب  خالة؛طيب كيف الحل يا  -

 غيرها حتى لو بقيت بدون زواج حياتي كلها. 

يا يوسف يا ولدي أنا قلت لك أن عم سارة لن يوافق على  -

وال أي واحد من آل ناصر  بالذات؛زواجها منك أنت 

رأيي أنك إما ان تطلب من والدك يفاتح عبد ومن  الوسمي؛

 شخصيا؛الغني في هذا املوضوع حتى تسمعون العلم منه 

ولو األمر بيدي ما زوجت  أعمامك؛أو تأخذ واحدة من بنات 

 لكن األمر كما قلت لك ليس بيدي.  غيرك؛سارة ألحد 

ولو كنت أعلم أن قتل عبد الغني  سارة؛انا لن أتزوج إال  -

 اجي من سارة لقتلته بدون تردد. سيحل مشكلة زو 

أعوذ باهلل ما هذا الكالم الذي تقوله يا يوسف؟ هل تريد  -

أن تفتح بابا مغلقا آلل زايد فتجعل لهم سببا يتخذونه عذرا 

لالنتقام لثأرهم القديم؟ ال ال هذا الكالم ال أريد منك أن 

إن كنت فعال تحب  أخرى،وال تقوله مرة  اطالقا؛تفكر فيه 

وأبحث عن حل آخر  البتة؛ تفح مثل هذا الباب سارة فال

غير هذا الحل البشع الذي لن يجلب ألهلك وأهل سّراجة 

إال شرا مستطيرا ال يعلم عواقبه اال هللا وحده. إن هذا 

الكالم الذي قلته ال ينبغي أن يصدر من شخص مثلك أنت 

وأهلك أهل بيت طيبين  أجيال؛إنسان مؤدب ومتعلم ومربي 
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أتريد أن تكون  هذا؛ ينبغي أن تفكر في أمر مثل وخيرين وال

مثل ابن آدم الذي قتل أخيه فباء بإثمه وإثم أخيه فأصبح 

ال  شريرا،من النادمين؟ إن ما قلته ليس إال كالما خبيثا 

يليق بمثلك من الناس أن يقوله. وأنت إن كنت فعال تحب 

سارة حبا حقيقيا فالقلوب التي تحب يا ولدي ال تحمل في 

فالقتل  والقتل؛وال تحمل الشر  وحده؛داخلها إال الحب 

والفساد صفة شريرة ال يحملها إال  األرض؛من الفساد في 

شياطين البشر من الناس اتباع ابليس وجنوده املفسدين 

فإياك يا ولدي أن تفكر مرة ثانية في مثل هذا  األرض،في 

. التفكير الشرير إن كنت فعال تحمل الحب في قلبك لسارة

 وان قتلت فستقتل فما جنيت؟      

فعال يا خالتي ما تقولينه صحيح. صحيح ال غبار عليه لكن  -

هذه غلطة كانت قد خرجت مني في حالة شعوري بالذعر 

وأعدك بأنني لن أعود للتفكير فيها  لي؛واليأس مما قلتيه 

وإنما طلعت مني تلك الكلمة بدون إرادتي من  أبدا؛أبدا 

شدة ما شعرت به من األس ى واألسف على سارة إذا كانت 

 منها؛قصرا هي التي ستحرمني  علىالظروف التي فروضت 

وتغلق كل األبواب في وجهي. ولكن هل لديك حل مناسب يا 

وينهي هذه املشكلة التي وقفت في  العقبة،خالتي يذلل هذه 

إن لم أجد لها حال فستبقي هي عقدة العقد  طريق حياتي؟

 في حياتي الى أن أموت؟ 
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وأجل  تستعجل؛الحل يا ولدي هو أن تصبر وتتريث وال  -

وربما يفتح هللا لك  القادم؛موضوع الزواج الى ما بعد العام 

وتفرح بما  العقبة؛ويذلل هذه  املشكلة؛بابا ينهي هذه 

 يسرك ويسعدك ويحقق حلمك. 

 الذي ترين أنه سيأتي بعد العام القادم؟ وما هو الحل  -

 الغيب؛ولست أعرف الحل الذي يأتي به  الغيب؛أنا ال أعلم  -

ألم تقرأ  محمودة؛ ادائملكن الصبر طيب وجميل وعواقبه 

قول الحق جل وعال ]إن مع العسر يسرا * إن مع العسر 

                        (.يسرا[ واملثل يقول: )في كل تأخيرٍة خيرة

إذن أنا موافق على رأيك على تأخير موضوع الزواج الى ما  -

وأسأل هللا تعالى أن يجعل لي  القادم؛بعد العام الدراس ي 

 ولسارة خيرا كثيرا في ذلك. 

أحسنت إ أحسنت يا بني بارك هللا فيك وكثر هللا من أمثالك  -

 ووفقك لكل خير ورشد وصالح.  

 لطيفة،وخالته بعد أن انتهى الحديث الذي دار بين يوسف 

فأذن لها وودعها  دارها،استأذنت خالته في االنصراف والعودة الى 

وطلب منها أن تبلغ سالمه لسارة وتخبرها  السعادة،متمنيا لها دوام 

ولكنه يقدر الظروف التي قد تحول بينهما  جدا،انه مشتاق لها 

وتتأثر حالته الصحية  العاطفية،بسبب انه إذا رآها تنتقض جراحه 
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بقوة الظروف التي تحول بينه وبينها  وأنه يشعرخاصة  يرها؛ندما ع

 وهي ظروف صعبة للغاية وليس بيده تغييرها. الراهن؛في الوقت 

بعد أن غادرت لطيفة منزل العمدة خليل ولم يبق باملنزل إال يوسف 

بدأ يفكر بعمق ويعيد النظر في الكالم الذي سمعه من  فقط،

فاإلنسان  والرشد،حيح وهو عين العقل وأنه كالم ص لطيفة،خالته 

ويريد أن يبقى قلبه مملوًء دائما  الحب،الذي ال يحمل في قلبه إال 

فليس من العقل والرشد أن  غير،بالخير والسالم لكل الناس ليس 

يحمل الحقد والظلم والطغيان  قاٍس،يتحول قلبه الى قلب غليظ 

 بدال من الحب والسالم والوئام.    

إن ما يفعله أرباب القلوب القاسية الغليظة من الفاسقين 

ونشر الرعب والشر والظلم في  الدماء؛واملفسدين من سفك 

ليس إال عمال قبيحا من أعمال الشيطان وجنوده من  األرض؛

الخارجين على السنن الربانية التي تنشر والود والحب والسالم 

وسلوك  الصالحين؛ق فالسنن الربانية هي أخال  األرض؛والخير في 

الطيبين أصحاب القلوب السليمة الخالية من األدواء املرضية التي 

  الخبيثة.ال تنبت إال في التربة 
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[9] 

ها قد بدأت أوائل أيام اإلجازة الصيفية النصف األخير املتبقي منها 

، وال زالت الظروف النفسية التي يعيشها يوسف كما هي ؛ لم يطرأ 

عليها أي تتغير يشير الى تحسن األحوال في موضوع زواجه من سارة 

، فقد عرض األمر على والدته ؛ وعلى سارة ؛ وعلى والده ؛ وأخيرا 

طيفة والدة سارة ؛ والجميع اتفقوا على رأي واحد هو على خالته ل

 أن هذا املوضوع يمر بعقبة كأداء ال يلوح في األفق أي أمل لحلها طاملا

بقي عبد الغني متمسك برأيه العدائي تجاه أسرة العمدة خليل 

وأقاربه من آل ناصر الوسمي ، وكلما استرجع يوسف هذه القضية 

بش يء من الغيب يريحه من كل من يعتبر في ذهنه تمنى أن يأتي القدر 

 حجر عثرة في قضية زواجه . 

فقرر أن يبدأ بتدوين مشاعره في دفتر ، كي يبث من خالل ذلك ما 

يحتدم في تفكيره من العواطف واملشاعر ، وبدأ يرتب وقته بحيث 

 وطأةيخصص جزء من وقته لكتابة ما يرى أنه سيساهم في تخفيف 

تحوذ على عقله ، ويخش ى أن يسبب له التأثير النفس ي الذي اس

قضية ذهنية تتحول الى حالة نفسية ، ورأى أن من الخير له أن 

يشغل نفسه بطريقة بث شجونه على الورق ؛ خشية أن يتسبب 

كبتها في تأثيرها على تفكيره مما قد ينتج عنه ما ال يسر ، وبدأ يدون 

الخصوص مشاعره وأحاسيسه على أوراق الدفتر الذي أعده لهذا 
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، وكان يكتب كل يوم عدت سطور على هيئة خواطر ، وكان يجد في 

هذا النهج الذي اختطه لنفسه نوعا من التسلية والتنفيس ، ونوعا 

من التخفيف على مشاعره العاطفية ، حينما يبث شجونه على 

الورق ، حيث ساهمت هذه الطريقة في خروجه من حالة الحيرة 

مدى أكثر من أربعين يوما ، وهي الفترة  والقلق الذي استبدت به على

التي تأكد له فيها بما يدع مجاال للشك أن قضيته العاطفية قضية 

شائكة ومعقدة ، كونها تصطدم بصخرة أزلية وراثية ذات بعد 

مرتبط بطيف عصبي عنصري ناش ئ عن موروث رجعي نتن نبت في 

حل محلها تربة الجهل الذي تفش ى في زمن غابت فيه ثقافة الوعي ، و 

تخلف بنى عالقاته على التعصب املقيت ، ولم يكن أمام القلوب 

الطيبة مجاال متاحا يمكنها من نشر الفضيلة في ظل وجود قلوب 

نشاز ذهبت تتمسك بالتقليد األعمى الفاسد ، فرأى وهو أمام هذه 

املشكلة بأن ليس أمامه إال أن يلجأ الى الطريقة التي وجد فيها عزاء 

وطأة االنجراف في سراديب املتاهات التي استحوذت يخفف عنه 

على عقله حتى كادت تصل الى درجة بات يخش ى معها أن تفصله عن 

االتصال بعالم الواقعية ، وقد ساهمت هذه الطريقة التي اتخذها 

لنفسه مساهمة إيجابية جعلته يحافظ على توازنه الفكري ، وهي 

بيات التي لو ترك لها املجال موازنة تجاوز من خاللها الكثير من السل

 لكان لها تأثير سيئ على حالته الصحية. ومما كتبه ما يلي: 
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 الورقة األولى

 ]ليس لنا عليك عتبى[

 قدر؟كيف تكون لنا عتبى على أمر قد  

 . جرى.أمر قد قدر هو ذاك الذي قد 

نعم هو ذاك الذي قد جرى وقض ى بأن ينال املضنى ما يناله من 

 العناء والجهد والصبابة والوجد ... 

  انقض ى؟!!كيف لي أن أسهب القول في أمر قد 

 ، الشقاء.. وانت سبب العناء. أنت سبب

 . عيني.هل تعلم أيها البعيد اآلن عن 

  كبكهنوتيأن املضنى بك ... املتنسك 

 . عداك.ليس له  إالك،ليس له 

 . سواك.أنت من يجادل فيك األحبار والكهان ليس 

ال تستغرب وال تتعجب إن لم تكن مجرب في عالم الصبابة مما 

  لك!!!قلته آنفا 

  ملاذا؟أما إذا سألت 
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  األحوال!فألن العشق عند أهله مس من الجن بأي حال من 

 . يستوطنها.العشق ضرام يضر باألجساد التي 

  األرواح!األجساد قمين أن يتلف وما ينال 

  األرواح؟ليست األجساد مساكن أ

 إذن فكيف لألرواح أن تسكن الخرائب التالفة؟ 

  للتلف!الولف إن لم يحفظه الوئام يصبح الجسد مدعاة 

 إذادب في صميم الوئام فليس مثله اال كمثل النار  إذاالتلف 

 . الهشيم.سرت في 

  الريح!الذي يخسر الولف وهو مصاب بالوئام كمن يقبض على 

 . أشعب.الذي يقبض على الريح ليس له منها إال حظ 

لو كنت أعلم علم اليقين أنني تنسكت ذات يوم بالوئام وفي تنسكي 

زندقة تخالف شرائع الدين القويم لهتفت بأعلى صوتي متبرئا 

 .الوئام.من 

 . م.الغراأنا لست متزندقا من أجل 

 . بالغرام.انما انا مخلص ملن أوهنني 

 . له.أنا أريد مخلصا أن ابتهل 
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 . الحالل.لعلي أغسل بذاك ما لصق بالشعور من السحر 

 . يتخيلون.لم يكن السر ممن يسحر أعين الناس حتى 

 . القمر.إنما كان ممن فتنه النظر في غرة 

 

 الورقة الثانية

 ]لقاء في عالم آخر[

  سابق!ي الحقيقي تم اللقاء على غير موعد في عالم الالوع

  عقاب!. وال حساب وال حسيب.بال رقيب وال 

 . أخروي.دنيوي أو 

 . املهيب.. والحضور الرهيب.تغتشني هيبة اللقاء 

 أطل علي في مخدعي وقال بصوت رخيم ي.......؟  

  نعم.قلت 

 قال ما لي أراك أضم على أضم؟ 

 .  احتدم.قلت هكذا يصنع الوجد إذا 

 . دم.قال عهدتك غضا وفيك خفة 
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 . وذاك.وشتان بين هذا  حال.وهذه  عهد.قلت ذاك 

  الصبابة؟قال حدثني ما صنعت بك 

قلت صنعت بي مثلما تصنع بقطرة ماء موجة بحر لجي يغشاه 

موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض 

  .نور.ومن لم يجعل هللا له نورا فما له من 

  بعدي؟قال كيف كنت 

قلت كنت بعدك معجزة في كف قدر أعجبت من يراها كيف 

  تتحرك!وكيف تموت وهي  املوت،تعيش وهي في أحضان 

. وكالهما لم يغير عبرة. وآية فيها آية،كنت بعدك كعبرة فيها 

 . الترتيب.رغم اختالف  املعنى!

 . بسر.قال ادنو مني ألهمس إليك 

من وقت  عقاربهاال املنبه وقد دنت عندما دنت منه لم أَر 

 . إيقاظي.
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 الورقة الثالثة

 ]عندما يجتمع الرعب بالسرور[

في عام النضج بدأت تلوح أشباح من الشياطين البشرية لم تكن  

 . الظنون.تحمل كل أمر اال على أسوء 

 . الجائعة.تلك ليست من طباع البشر ولكنها من طباع الذئاب 

 .  احتماالته.حمل كل أمر على محمل أسوء 

 . النضج.هكذا كانت الحال في عام 

 . بالنفور.حال اجتمع فيها الرعب بالسرور والشوق 

 . تقف.حال تريد فيها القدم أن تسير وتريد فيها النفس أن 

  مبين!. ومعرفة في ضالل معروف.حيرة بين تيهان في عالم 

افعي:حيرة جعلتني أتذكر قول  والرفق  جبن.التراجع في الحرب  الر

إنها فلسفة منطقية لكنها لم  بالهجوم.في الحب غرام أشبه 

 . حيرتي.تستطع إزالة 

  املصير!حيرة تحول دون اتخاذ القرار فيتعلق 

 . سحيق.حيرة راكمت الرعب حتى غدا له كيان متجسد في مكان 
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ي من رحم هذا الكيان امتدت يد الحنان لتصافح يد الجسد الذ

  الرعب!سببت له حالة 

فسرى نور السرور يض يء درب الوجود اآلدمي كي تختفي 

. وتنشر املالئكة شآبيب الظلمات.الشياطين في غياهب 

 .. الرحمات

 

 الورقة الرابعة

 ]صبــــر جميـــــل[

 . صلدا.قالوا كن 

 سأفعل!قلت 

 . جادا.قالوا كن حازما  

 سأحاول!قلت 

 . املشاعر. وطأةقالوا ال تكن عاطفيا تلين تحت 

 أجب!فلم 

 . واجم.قالوا ما بالك 
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 صمتا!فازددت 

 .الرضا.قالوا السكوت عالمة 

  هذا!قلت ملاذا كل 

  املقدرة!أوليس العفو عند 

 . األشواق.. وأوهت عزائمه الفراق.رفقا بجسد أضر به 

. وقلب ل.طوي. وبات الوجود ليل ثقيل.لقد أضحى الشوق حمل 

 صبري.. أوشكت أعاصير الشوق أن تقتلع ثقيل.. وهم عليل.

 .جميل.فصبر   للحنين.وتتركني نهبا 

 

  الورقة الخامسة  

 ]قصــــة العشــــق[

 

افا.قصة العشق لم تكن   .اعتباطا.. ولم تأت جز

 . ولعا.. ثم أصبحت عفوا.قصة العشق بدأت 

 . عشقا.ثم غدت 
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 . قانون.ثم صارت ذات دستور له 

 . املحذورات.وال يجيز  املحميات،قانون ال يستبيح 

ويطلق عنان الوجدان في شاطئ بحر  باآلهات،قانون يسمح 

 الغرام.

 . وحدي.ها أنا سأبحر في يم الغرام 

 . ذكرياتي.لو كنت معي لسمعت آهاتي املتجذرة في عمق 

 . أشواقي.معي فسأكتب لك عن  وأنت لستأما 

 . احتراقي.. عن حرقتي من أنيني.. عن حنيني.سأكتب لك عن 

 . أشواقي.بل سأكتب لك عن 

اقك.عن   . فراقي.. ال ال بل فر

 . أدري.لست 

اقك.ربما فراقي املمزوج بحرقة أنيني من   . فر

 عندي!!سأصف لك كيف أنت 

 . مزاجك.فذاك على  عندك؟ أنا،أما كيف 

 . أعماقي.صورتك تحتل أدغال 
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 . طيفي.سديم  صورة تنظر إليَّ من

 . شجوني.من فضاء نشوة 

 . إليك.سأفض ي إليك بسر أشواقي 

 .غيرك.سأفض ي إليك فال يوجد من يستحق أن أفض ي إليه 

  أنت!!ال يستحق اإلفضاء بسري إال 

اقع.إن سري   . قزح.. لكنه مثل طيف قوس و

  يلمس!!تراه واضحا جليا إال أنه ال 

 . التماس.فصاحب الهوى محذور عن خطوط 

 . هوى.صاحب الهوى ال يرى اال من 

 . املحتوى.فقد  هوى،مع من  ُيَر،وإذا لم 

 املحتوى،. ٍفقد املحتوى.فقد  

-----------   
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 الورقة األخيرة

 ]ثقـوب في رقعـة املكتــوب[

 . املكتوب.من ربى )كوكب املريخ( أكتب هذا 

 . الحرمان.. لكنه عندي صنو الحب.سمي املريخ تيمنا بإله 

  األحزان!!ألنه يؤجج في داخلي كآبة 

  الهذيان!!بل فرط  

 )هل عرفت اآلن ؟؟(

 العشاق!كوكب املريخ يجذب 

 . البراق.يجذب العشاق بلونه األحمر 

. يشبه عمق الغموض.يلهب الخيال ما يكتنفه من أسرار 

 بالذهول.شعوري 

 . املريخ.ال يدرك عمق شعوري إال من يقف على حافة كوكب 

 . نصفين.رض مثل كرة صغيرة مشطورة الى فيرى األ 

 . براق.أسود غامق وأزرق 

 . األشواق.كذاك أنا في زحمة 
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 . بالوحدة.من يصعد على كوب املريخ وحده الذي يشعر 

. يمد ناظريه فيرى مرتفعات الوحدة.وحده الذي يشعر بقسوة 

 .شاهقة.

 . بها.يرى آثار النيازك والشهب التي ارتطمت 

 . الخيال.لك أحرفي التي سافرت عبر من هنا ابعث 

 . املكتوب.. اشعارا بأهمية الثقوب.وقد وضعت عليها 

 . األخدود.. هنا في كوكب املريخ يوجد هنا.ألخبرك أنه يوجد 

 . (.يسمى )جرح املريخ

  سحيق.وعمقه  طويل.. املريخ.جرح 

  هواك!!يشبهه جرحي من 
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[10] 

تصرمت أيام االجازة الصيفية وبدأ يوسف يرتب أموره وهيئ نفسه 

ليقض ي عاما  الجديد؛للعودة الى العشيرة مع بداية العام الدراس ي 

أو  اإلجازات؛وقد ال يعود الى قرية سَراجة اال في أوقات  هناك؛كامال 

 ربما في ظرف طارئ يستلزم عودته إليها. 

ا سيحدث من أحداث في سيعود الى العشيرة وهو ال يدري ماذ

إذ لن يتسنى له العودة  عنها؛سَراجة بعد غيابه الذي سيأخذه بعيدا 

وهي  اليومين؛لها اال في أوقات قصيرة ال تتجاوز اليوم الواحد أو 

 أوقات ال تسمح بإنجاز أمور ذات شأن.  

وهو يلملم شعاث نفسه سيغادر القرية في بداية األسبوع القادم 

بعد أن قض ى في قريته ما يقرب من ثالثة أشهر  ،أمره ويجمع شتات

؛ وهي فترة زمنية كانت مشحونة باملتناقضات الرهيبة من عواطف 

محتدمة في قلبه ، وآمال كانت منتشية ثم تبعثرت بين نفسه من 

جهة ؛ وبين أهله وأقاربه من جهت أخرى ، و بين قرارات اصطدمت 

يفض ي قراره الى ما أفض ى  بواقع ما كان يتوقعه وال يخطر بباله ؛ بأن

إليه ، صحيح كانت هناك خشية تخامره لكنها كانت منزوية هناك 

في الجانب األقص ى من تفكيره ؛ ولم تكن لتصل الى الحد الذي 

وصلت إليه عندما سمع ما سمعه من والدته ؛ ومن سارة ؛ ومن 
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والده ؛ ومن خالته لطيفة من أقوال حطمت مجاديف األمل الذي 

 قراره ؛ وعزم على تنفيذه ؛ وهو قرار زواجه من سارة.   بنى عليه

سيعود بعد بضعة أيام الى املدينة التي سيبقى بها بعيدا عما 

 همومه؛سيحدث في سَراجة من أمور يخش ى أن تكون أمورا تزيد من 

إذ ال يعرف ماذا سيصيبه لو حدث أمر يغير  متاعبه،وتضاعف من 

وهو أمر التريث الى  لطيفة؛لته مجرى األمر الذي اتفق عليه مع خا

فهو ال يريد أبدا أن يحدث أي حدث  الجديد،نهاية العام الدراس ي 

يعيد قراره معكوفا أن يبلغ غايته املرجوة واملؤجلة الى عام واحد 

 فقط. 

كانت هذه السنة التي سيستأنف خاللها يوسف العمل في املعهد 

د بدأ في هذه الفترة العلمي ، ليست كمثل السنين التي سبقتها ، فق

يظهر وجود السيارات كوسيلة نقل تحل محل الوسائل القديمة ؛ 

وهي )الجمال والحمير( ذلك ان تدفق مادة النفط الذي تم اكتشافه 

مؤخرا وبدأ تكريره وتصديره في اآلونة األخير ، قد بدأ يعطي نتائجه 

اإليجابية على املستوى العام لالقتصاد ، مما غير من الوضع 

االقتصادي في حياة الناس ، فبدأ أكثر الناس يشترون السيارات 

حتى في القرى النائية التي لم يكن يوجد بها إال عدد قليل جدا 

ومحدود جدا ال يتجاوز السيارة الواحدة في كل ثالث أو أربع قرى ، 

إذ كان وجود السيارات مقتصر على االستعمال الحكومي ، أو في 
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وكان يوسف يتمنى لو يجمع ما يتسنى له جمعه املدن الكبيرة فقط . 

من مرتبه حتى يشتري سيارة يستطيع بواسطتها أن يعود الى سّراجة 

في كل إجازة أسبوعية ، لكنه كان يخش ى أن يطرأ ظرف جديد ربما 

قد يساعد على حل مشكلته التي تسببت في تعطيل زواجه بسارة فال 

هذا الظرف ، لهذا يكون ساعتئذ غير ميهئ ماديا لو حدث مثل 

السبب كان يتحفظ ويتحرز كثيرا على قرار شراء السيارة ؛ خشية 

أن يأتي مثل هذا األمر املفاجئ الذي تتذلل فيه تلك العقبة التي 

حالت بينه وبين الزواج فيتسبب شراء السيارة في ارباكه ماديا في 

الوقت الذي ال يريد فيه أن تسنح له أي فرصة تمكنه من تنفيذ 

اره فيحدث ما يزيد األمور تعقيدا سيما وهي أمور ال تحتمل أصال قر 

أدنى زيادة في التعقيد ؛ في ظل اللهفة التي تعتصر انفاس يوسف 

على مدى أكثر من عامين ؛ وهي املدة التي بدأ يفكر خاللها في زواجه 

 من سارة . 

لم تكن املدة الوجيزة جدا التي كان يعيشها يوسف في قرية سّراجة 

وهي مدة أسبوع واحد فقط يحول بينه وبين  الشجون،الية من خ

وما تتوارد عليه تلك الشجون إال للشعور  العشيرة،الذهاب الى 

الذي يكتنفه وهو يستعد لفراق أهله وفراق مراتع الصبابة وديار 

  البعيدة.الوليف التي تفصل بينه وبينها املسافات 
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س خاللها يوسف ليال لم تخل تلك الفترة من الساعات التي يجل

خارج فناء الدار ؛ يقض ي بعض الوقت سامرا يرقب بريق النجوم ؛ 

وسكون الليل ؛ وهبات النسائم التي تداعب أغصان الشجر ؛ 

فيسمع حفيف الشجر الذي كان يبدد وحشته ؛ ويؤنس وحدته ؛ 

فيبث الطبيعة شجونه ؛ راجيا أن تصدر أمنية من قلبه فتصل الى 

فحة من نفحاته ؛ تزيح الكابوس الذي يجثم على خالقه ؛ فينال ن

قلبه خوفا من أن ال يكتب له اللقاء الذي يجمع بينه وبين سارة 

جمعا يبقى قائما الى انقضاء األجل املحدود ؛ املدون في اللوح 

املحفوظ له ولسارة ؛ وهو )يضمر في أبعاد نفسه أن يحين أجله 

ها فهو ال يحتمل فراقها أوال( فيما لو جمع القدر بينهما قبل أجل

 مرتان . 

ربما ادار  األجواء؛وكان إذا قض ى وقتا من التأمل في مثل هذه 

ألم املشاعر  وطأةالكاسيت في بعض األحيان ليسمع ما يسري عنه 

 ويخفف عنه ضغط العواطف. 

 : (1)وربما أثار شجونه وزاد في لواعجه ذاك الشاعر الذي قال 

  واقلبي الي كن يبراه مبراه 

  ومالطفه تسعة وتسعين عله 

 له مدة مستدخـل داه ودواه 
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  الدا حصله والدوا ما حصله 

  لو البكا يجيب غايب بكيناه 

  مير البكا لصبي عيني مذله 

   ابكي على فرقاه وأقول عزاه 

  يا من خبر مثلي بكى حب خله 

  يفز قلبي كلما اوحيت طرياه 

  حطو على النار دله  إذاأيضا                                                                           

  حبه بقلبي حل ما وهللا أنساه 

  ذال.هخلف بن  (1...........................................)   حل بمحل حل محدن يحله 

هكذا وعلى مثل هذا املنوال في مثل هذه األجواء كانت تثار 

ويتضاعف الوجد في الليالي التي كان  العواطف؛ وتطغى الشجون؛

 يقضيها يوسف في سّراجة عندما شارفت اآلن اإلجازة على االنتهاء. 

بدأ يوسف في مساء اليوم األخير من أيام االجازة الصيفية يتهيأ 

فقد تم االتفاق بينه وبين سائق السيارة أن  العشيرة؛للعودة الى 

 . يحضر إليه السائق في صباح الغد
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قض ى الليلة األخيرة من ليالي إجازة الصيف مع والدته ووالده في 

سمرة استغرقت بعض الوقت وقد حدثهما خالل جلسة السمر أنه 

وذكرت له الظروف  سارة؛قد ابلغ خالته لطيفة بموضوع زواجه من 

ولكن خالته لطيفة اقترحت عليه أن  ووالده؛التي بينتها له والدته 

إذ ربما تتغير  الحالي؛لى بعد العام الدراس ي يؤجل موضوع الزواج ا

ويكتب هللا تعالى ما ييسر فيه الخير  األفضل؛الظروف الحالية الى 

 ليوسف وسارة.

وتمنيا أن يحقق هللا  الفكرة،استحسنا والد يوسف ووالدته هذه 

 ويجعل له في ذلك كل الخير والسعادة.  ابنهما،رغبة 

ف الى مخدعه للنوم بعد ان انتهى مجلس السمر ذهب يوس

وقد قض ى قبل أن ينام هزيعا  الصباح؛استعدادا لرحلة السفر في 

 مخيلته؛من الليل وهو يدافع األفكار والخواطر التي تتوارد على 

فتارة يتصور أن األمور ستأتي  حال؛والتي تخرج به من حال الى 

بمفاجئة غيبية تحل املعضلة األزلية التي استعصت عن الحل في 

وأخيرا مع خالته.  والده؛ومع  سارة؛ومع  والدته؛تحدث به مع  كل ما

وتارة يتصور أن هدفه الذي يتسنم قمة أمنياته لربما يتعثر ويحدث 

ولعمرك ان ذلك لو حدث لهو كارثة الكوارث  تحققه،ما يحول دون 

وطامة كبرى ال ريب وال شك في أنها ستحدث تحوال خطيرا في حياة 

 يوسف ال يعلم نتائجه اال هللا. 
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جة في الصباح  
ّ
ووصل في املساء الى  الباكر،غادر يوسف قرية سرا

 وفي صباح اليوم التالي باشر عمله في املعهد العلمي.  العشيرة،

هناك ش يء جديد مختلف عن الوتيرة التي عهدها في العام  لم يكن

ثم العودة الى منزله  العمل؛فوقته مقسم بين ساعات  السابق؛

املستأجر لقضاء ما يبقى من الوقت منذ انصرافه من العمل الى ان 

يبدأ يوما جديدا يعود فيه الى املعهد لقضاء ما يقرب من ست 

فليس هناك من جديد  دواليك، وهكذا املنزل،ساعات، ثم يرجع الى 

 يختلف عن هذا الروتين املتبع في كل يوم من أيام التدريس. 

بعد أن قض ى يوسف شهرا كامال مقيم في نفس املنزل املستأجر 

شعر ان الوحدة التي استبدت به باتت تخنقه وتسبب له قلقا 

مزعجا لم يعد له عليه اصطبار في جو خاٍل من الصاحب والونيس 

فف عنه متاعب الوحدة التي أصبحت تخلق له مجاال الذي يخ

يطيل فيه االستغراق في األفكار التي يصارعها دون ان يصل من 

خاللها الى حل حاسم ينهي معاناته العاطفية ، ويقوض وحدته 

رد املؤرقة ، إذ ال حل يبد قريب املنال في هذه األفكار التي تتكرر وتتوا

سم قضيته التي باتت معضلة على ذهنه ، فال هي تنقض ي بحل يح

مستعصية بالنسبة له ، وال هي تكف عن مالزمة فكره فيرتاح من 

 ضغط تواردها عليه. 
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وفي يوم من األيام عرض على أحد زمالءه ما يعانيه من الوحدة 

ومتاعبها.  واستشاره في مسألة أن يسكن مع أحد زمالءه لعله يجد 

وف النفسية الخاصة وألم الظر  الوحدة،في ذاك ما يخفف متاعب 

 التي يعاني منها. 

وعرض عليه ان  الفكرة،شجعه زميله )عبد الرحمن( على تلك  

ينضم معه في البيت الذي يسكن فيه هو وقريب آخر له يعمل في 

وليس معهما أحد سواهما. كما  هللا،القطاع العسكري اسمه عبد 

 ،بمنافعهاأن البيت الذي يسكنان به مناسب وبه ثالث حجرات 

عبد وسيكونان  الحجرات،وسيخصص ليوسف احدى تلك 

 واحد،سعيدين بانضمام يوسف إليهما في سكن  وعبد هللا نالرحم

وسيجد يوسف الكثير من الراحة والطمأنينة أذا انتقل الى السكن 

 معهما. 

ضاعفت هذه الفكرة الرغبة التي كانت لدى يوسف محفوفة 

له عبد الرحمن من ببعض التردد لكن بعد الذي سمعه من زمي

 تشجيع وتحفيز حسم بموجبه التردد باملوافقة الفورية.

انتقل يوسف الى السكن في املنزل الجديد. وأصبح يعيش مع زميله 

فساعد ذلك كثيرا في استقرار الحالة  ،عبد هللاوقريبه  نعبد الرحم

وخفف عنه الكثير من املتاعب التي كان  يوسف،النفسية لدى 

وبسبب ظروفه الشخصية التي كان يعاني  الوحدة؛ب يعاني منها بسب
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منها بصورة مضاعفة حينما كان يعيش وحيدا في بيت ليس معه فيه 

 جليس أو أنيس.

هناك تعاون  أصبح نعبد الرحمبعد أن انتقل يوسف الى بيت زميله 

وتقاسم مشترك ألدوار الحياة اليومية التي يعيشونها.  الثالثة؛بين 

ر كثيرا في توفر االستقرار والهدوء النفس ي وقد ساعد هذا األم

 التحدث،على األقل حينما يكون الثالثة في جلسات  ليوسف؛

 واحتساء املشروبات.  الطعام؛وتناول 

ما كان يحدث من  تلك،ساعد أيضا على حالة الهدوء واالستقرار 

وقضاء بعض أوقات  االستجمام،وطلعات  املنتزهات،الخروج الى 

 الفراغ فيما يمألها. 

في احدى الليال بينما كان يوسف يغط في نوم عميق رأى فيما يرى 

النائم أن حشدا من الناس ال يعرفهم ولم يكن قد رآهم في حياته 

وأمامهم جثمان مسجى  مجتمعون،قط وقد رأى أن أولئك الحشد 

وإذ بهم يقدمون رجال  ،املنامبثياب بيضاء لها بريق المع لم يره إال في 

بينما كان من ضمن الحشد من  الصالح،منهم ال تظهر عليه سمات 

وقد  بشرة!وأنقا منه  منظرا،وأجمل منه  هيئة،هو أفضل منه 

تعجب يوسف في املنام من هذا الرجل الذي قدمه الحشد للصالة 

على ذلك الجثمان املسجى بالثياب البيضاء الالمعة والشديدة 

عندما اصطف الحشد صفا واحدا وهم قيام خلف البياض ، و 
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الرجل الذي قدموه للصالة على الجثمان ، وقف يوسف في أقص ى 

الصف من الجهة اليمنى ، وعندما شاهد اإلمام يقف بمحاذاة 

وسط الجثمان ادرك يوسف أن الجثمان كان جثمان امرأة وليس 

مع يوسف رجال ، وقبل أن يفرغ اإلمام مع دعاء التكبيرة الثالثة س

صوتا يناديه ويأمره بالخروج من الصف حاال ، فالتفت فرأى رجال 

عليه هيئة الصالح والوقار، فقال له الرجل: دع الصف وأقبل يا 

يوسف ألي في الحال ، فترك يوسف الصف وانطلق الى الرجل الذي 

يناديه ، وعندما اقترب منه قال الرجل: اصعد على الجبل الذي 

يسرك ، وإذا بيوسف يرى أمامه جبال شاهقا ؛ أمامك ، وستجد ما 

خيل إليه أن صعوده يبُد مستحيال ، فقال له الرجل: اصعد وال 

تخف ابدا ، فيمم يوسف ناحية الجبل وبدأ يصعد عليه ؛ وخالل 

لحظات قليلة وجد نفسه على قمة الجبل ، فنظر الى يمنيه فرأى 

ل ؛ فدفع الباب حائطا كبيرا له باب مردود إال انه غير مغلق بقف

فانفتح ، فرأى داخل الحائط سوقا مكتظا بالناس ، وسمع  لهم 

ضجيجا وجلبة وصخبا ولغطا ، وال يكاد يفقه ماذا يقولون ، ورأى 

أنهم يجتمعون على ش يء ما ، ال يراه من كثرة الناس ، فزاحم يوسف 

بين الجموع ليرى ذلك الش يء ! فشاهد رجلين  يبيعان لحما ، وكان 

أحد الرجلين لحما رديئا والناس تتزاحم عليه وتشتري منه ، أمام 

بينما كان اللحم الذي أمام الرجل اآلخر لحما جيدا ، إال أنه رأى انه 

ال يقبل على شراءه اال نفر قليل ، فأراد يوسف ان يقول لتلك 
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الجموع املزدحمة على صاحب اللحم الرديء: ما بالكم تتركون 

اللحم الرديء؟ ، إال أنه عندما فتح فاه  اللحم الجيد وتقبلون على

وقال أول حرف وهو )ما( انقلب الحال عنده فإذا هو يرى أمام مد 

بصره غابة عظيمة ذات أشجار خضراء يانعة الخضرة شديدة 

التفاف األغصان ؛ وتداخلها واشتباكها ، وسمع صوت امرأة تتغنى 

لم ير مثل  بلغة ال يفقهها يوسف فاقترب من الصوت ، فرأى امرأة

جمالها إال في املنام ، ورأى رجال يسير متخفيا بين األشجار على 

مسافة من املرأة تقدر )بمائة متر( وكان الرجل الذي رآه بهي الطلعة 

حسن املنظر، وقد رآه يسير نحو املرأة وهو يتخفى بين األشجار 

حتى ال يراه أحد ؛ وشعر يوسف وهو في النوم أن ذلك الرجل كان 

الهجوم على املرأة ويختطفها ، ورأى ذئبا يقف خلف شجرة  يريد

ضخمه ويرقب الرجل الذي يمش ي نحو املرأة وهو يتخفى خلف 

األشجار ، وكان الذئب يتربص بالرجل لينقض عليه ؛ فأراد يوسف 

أن يحذر الرجل من الذئب املتربص به ويقول له يا هذا أنت تختفي 

هم بذلك أنقلب الحال لتصطاد ، والذئب سيصطادك ، وعندما 

فتحولت جميع األشجار الخضراء الى أشجار يابسة وليس فيها 

شجرة واحدة خضراء ، وسمع صوت شخص بدا له من خالل 

الصوت انه صوت شخص يحتطب ، فيمم يوسف ناحية الصوت 

، وعندما اقترب من مصدر الصوت رأى رجال يحتطب فعال ، فوقف 

كثيرا وبدأ يلمه ويربطه بحبل ، يوسف يتأمله ، فرآه قد جمع حطبا 
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ل ان يحمله ، لكنه عجز عن وبعد أن ربط الحطب بالحبل ، حاو 

ثقله ، فحل رباط الحبل وبدأ ينقص من الحطب حتى خف حمله ل

حمله فربطه ، ورفعه الى محاذاة صدره ثم انزله ، وعاد وحل الرباط 

 وأعاد الحطب الذي أنقصه ثم عاد يحتطب ويركم ما يحتطبه على

نفس الحطب ، وهكذا ينقص ثم يعيد ما نقصه ثم يضيف عليه 

فَهمَّ يوسف أن  الرجل،حطبا آخر! فتعجب يوسف مما يفعله ذلك 

فقال له: يا هذا أنت تقلل من الحطب  خطأ،ينصحه بأن ما يفعله 

فما  الزيادة،ثم تعيد ما نزعته منه ثم تضاعف  تحمله،فتوشك أن 

ال تعيد ما نقصته او تزيد عليه بالك تفعل هذا؟ قلل من الحطب و 

 حتى تستطيع حمله. فأملت به اليقظة.  

استيقظ يوسف واستوى جالسا وهو يتعجب مما رآه في املنام! 

 استعاذ وقرأ الفاتحة، ثم عاد الى النوم. 

 رآها،الرؤيا التي  وتذكر مباشرة الباكر،استيقظ يوسف في الصباح 

أدى  بل،التفكير بالحلم لكنه حاول ان ال يشغل نفسه في اطالة 

 أالان يجعلها رؤيا خير، ثم عقد العزم على  هللاودعا  الفجر،صالة 

حيث سمع ذات مرة من الشيخ سعيد أن  الرؤيا،يخبر أحدا بتلك 

ألن  بها،من رأى رؤيا محيرة في املنام فيجب عليه ان ال يخبر أحدا 

غير  نتائجه،فربما تتحقق  تأويلهتم  إذاهناك أثرا مفاده أن الحلم 
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أنه من األفضل عدم تأويل الحلم حتى ال يحدث ما ال يسر ال سمح 

 هللا. 

استعد يوسف للذهاب الى املعهد مع زميله عبد الرحمن ثم غادرا 

 كالعادة.

وأخذت أيام العام الدراس ي تتصرم يوما بعد  تباعا،مضت األيام 

ف غير ولم يحدث خالل تلك الفترة أي أمر جديد في حياة يوس يوم،

ما هو عادي. وقد تخلل تلك الفترة ذهاب يوسف في بعض العطل 

األسبوعية الى قرية سراجة لزيارة أهله واالطمئنان عليهم ، ولم تخل 

تلك الزيارات من مقابلته لسارة في بعض املناسبات العائلية ، لكنها 

كانت في مجملها مقابالت عادية لم يتجاوز األمر فيها غير السالم 

ة العرفية بينهما والسؤال عن األحوال وما شابه ذلك ، والتحي

صحيح كانت عواصف الغرام تعصف بكيان يوسف ، وربما تبادله 

سارة ذات املشاعر، لكن الظروف لم تكن تسمح بفتح موضوع 

الزواج أو التحدث بشأنه ، فقط كانت العيون هي التي تتحدث بأبلغ 

التواصل بين املحبين بيان وأفصح لغة بينهما ، فتلك هي وسيلة 

حينما تكون فرصة التحدث بجارحة اللسان فيها حرج بسبب عدم 

توفر الجو أو الوقت املناسب ، إال أن هذا ال يمنع تدفق رسائل 

الطاقة التي تبثها األرواح املتآلفة ، وهي رسائل تصل عبر األثير وال 
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ا تقف عند حد ألي مسافة مهما كانت ! فهذه هي األرواح وأسراره

 العجيبة والغريبة. 

تصرمت أيام العام الدراس ي الثاني واقتربت مدة اإلجازة الصيفية 

وقد  أهله،يوسف للعودة الى سّراجة لقضاء مدة االجازة بين  وتيهئ

فها قد انتهى الوقت  سارة،عقد العزم على تنفيذ قرار زواجه من 

فهل ستمض ي األمور على ما  لطيفة،الذي اقترحته عليه خالته 

 أم سيواجه نفس العقبة التي تقف في طريقه؟ ...              يريد،

ال تكاد األرض بما رحبت تسع يوسف حينما تهيء للعودة الى قرية  

سّراجه ، وهو مشحون بفرحة انتهاء العام الدراس ي ، ومشحون 

بفرحة العودة الى قريته في اجازة طويلة تقرب من ثالثة أشهر ، 

واألهم من ذلك أنه مشحون بعواطف الحب ، والود والشوق 

رة ، فسيكون أمامه متسع من والغرام ، بل والهيام بحبيبته سا

الوقت يستطيع من خالله أن يلتقي بها ويبثها شجونه وآهاته ، 

ويشتكي لها لوعة الفراق ، وسيناقش أيضا معها الترتيب الالزم 

حيال حسم أمر زواجه منها ، فهذه املسألة لم تعد تحتمل التأخير 

واقع ، وال بد من تحديد مصير هذه القضية ، وال بد من مواجهة ال

 مهما كانت النتائج . 

ألن بقاء هذه  له،وهكذا عزم على أن ينفذ ما خطط  خطط،هكذا 

لن يكون في صالح يوسف من ناحية  لها،املسألة من غير حسم 
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الحالة النفسية التي لو بقيت قضية زواجه من سارة من غير حل 

 فسيكون هذا األمر مدعاة ألن تسوء حالته بال ريب.   
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[11   ] 

 له،يوسف الى قرية سّراجة بعد انتهاء العام الدراس ي الثاني  عاد

وهو مغتبط بأجواء  وذويه،وبدأ يمارس حياته الطبيعية بين أهله 

التئام شمل عائلته بحضوره إليهم بعد انقضاء زمن الغيبة الطويلة 

 نسبيا. 

ليلتقي بخالته لطيفة  املناسبة،بقي يوسف في قريته ينتظر الفرصة 

كر خالته أوال بانتهاء املوعد الذي بينه وبينها بخصوص وبسارة ليذ

وكذلك ليبن لسارة انه كان يعد الدقائق وحتى الثواني وهو  زواجه،

 ينتظر انتهاء هذا املوعد على أحر من الجمر. 

حانت الفرصة املناسبة ليوسف ذات يوم مستغال ذهاب والده 

 لوالدته،ررة ووالدته الى املركز من أجل املراجعة التي كانت مق

فذهب يوسف الى منزل خالته  هناك،ملراجعة املركز الصحي 

فقد كان منذ أن جاء من  عليها،متظاهرا انه يرغب في زيارتها للسالم 

 العشيرة لم يزرها. 

فسلم عليهما  سارة،وجد خالته لطيفة ولم يجد عندها سوى 

 وتبادل معهما األحاديث حول غيابه عن القرية.  

فتح يوسف  املنزل،سارة لقضاء بعض األمور خارج عندما خرجت 

وأنه  له،مع خالته موضوع الوعد الذي بينهما مذكرا إياها بما قالته 
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وهو اآلن مستعد للمض ي قدما  عليه،قد انتهى املوعد الذي اقترحته 

 في ترتيب زواجه. 

قالت له خالته: نعم صحيح يا ولدي قد انتهى املوعد الذي اتفقت 

كن حصل ظرف طارئ قبل يومين فقط ربما أنت لم ل عليه،معك 

وقد  السرير،فعبدالغني قد تعرض ملرض مفاجئ اقعده  به،تسمع 

ولكن قال له الطبيب ان  األدوية،راجع املركز الصحي وأعطي بعض 

حالتك الصحية تستدعي تحويلك الى أحد املستشفيات الكبيرة في 

الى هناك. وهو وسيتم نقلك  معهم،وسنحدد لك موعدا  العاصمة،

وما دام  العاصمة،اآلن ينظر تحديد املوعد لالنتقال الى مستشفى 

من  يعبد الغنأن األمر اآلن بهذا املوضع فال بد أن تنتظر حتى عودة 

 ولعل هللا يكتب لكما أنت وسارة ما فيه الخير.  العالجية،رحلته 

شعر يوسف في قرارة نفسه بالغبطة من الخبر الذي سمعه من 

هو أول خطوات  يلعبد الغنوتمنى أن يكون ما حدث  لطيفة،خالته 

التوفيق لحل معضلته مع سارة، وقال في نفسه كلمة لم يبدها 

أن يموت ويريحنا من نفسه أو يصيبه  يعبد الغنلخالته قال: لعل 

ن شر عقده املزمنة التي أفسد شلل يقعده ويفقده النطق ويفكنا م

 بها كل وسيلة للخير. 

فرك يوسف كفيه ببعضهما كالذي يعبر عن سرور ما في داخل 

حسنا لعل في ذلك خيرا إن شاء هللا  حسنا؛نفسه وقال لخالته: 



 

 

 
129 

وأنا سأنتظر الى أن تنقض ي هذه الظروف الطارئة التي  تعالى،

كم يستغرق  يالغن لعبدولكن ألم يقل الطبيب  اآلن،اخبرتني بها 

 تحديد املوعد من الزمن؟ 

كال لم اسمع على وجه التأكيد أن الطبيب قد حدد له زمن  -

ولكن قال له أنه سيكون خالل أسبوع الى  املوعد،تحديد 

 عشرة أيام. 

جميل من هنا الى ان يأتي تحديد املوعد وظهور  جميل؛آها.  -

 النتائج يفتح هللا مائة باب.          

ألثناء عادت سارة الى الدار وبقيت مع والدتها ومع يوسف في هذه ا

وان  الصحي؛وهما يتحدثان في أمور مراجعة والدة يوسف للمركز 

وأن  ركبتيها،والدة يوسف أصبحت تعاني من بعض اآلالم في إحدى 

 هذا األلم يسبب لها أحيانا بعض املشاكل الصحية.

لعل  قت؛الو ارادت لطيفة ان تعطي يوسف وسارة فرصة من 

يوسف يريد ان يخبرها بما عرض له في موضوع زواجه منها بما 

سمعه من خالته لطيفة فقالت لهما: ابقيا هنا ألنني سأذهب الى أم 

حتى اصنع لكما وجبة باللبن  عندها،هاني إلحضار بعض اللبن من 

خاصة وان يوسف اليوم يعتبر ضيف  اعجابكما؛البلدي لعلها تنال 

 علينا.
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وتركت يوسف وسارة في حجرة  هاني،ة الى دار جارتها أم ذهبت لطيف

 الجلوس يحتسيان بعض املشروبات الساخنة ريثما تعود هي. 

وأخبرها  بها؛فتح يوسف مع سارة باب الحديث عن موضوع زواجه  

 الراهنة؛أنه مصمم على تنفيذ ما عزم عليه خالل االجازة الصيفية 

وأنه  الغني؛ي حصل لعبد لكن خالته اخبرته بالظرف الطارئ الذ

قد تقرر نقله الى مستشفى العاصمة بعد ان يحدد له موعد هناك 

 بهذا الخصوص. 

قالت سارة: برغم ما اشعر به من الشوق لليوم الذي يجمعنا تحت 

إال انني ال أخفيك يا يوسف انني أشعر ببعض القلق  واحد؛سقف 

مثل هذا من أن هناك ش يء ما يكاد يحول بيني وبينك فلو حدث 

 األمر فكيف ستتصرف؟ 

لو يحدث ش يء يمنع زواجي منك فلن اتزوج ما  خيرا؛قولي  -

 حييت.

فكثير من الناس تعترض حياتهم  يوسف؛ليس كذلك يا  -

والعقبات العويصة التي تحول بينهم  الظروف؛مثل هذه 

لكنهم ال يتوقفون عند نقطة مثل  تحقيقه،وبين ما يريدون 

بل يمضون وهم يحملون معهم همومهم التي كثيرا ما  هذه؛

تؤرقهم إال أنهم يشقون طريق حياتهم وفقا ملا تفرضه عليهم 

 ظروف الحياة.
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لكن ليس كل الناس يفعلون  صحيح؛نعم هذا الذي قلتيه  -

هذا! هناك أناس يمكنهم التأقلم مع ظروف املتغيرات 

شأتهم لكن أيضا هناك أناس تختلف فطرتهم ون الحياتية،

 تماما؛)البيولوجية( فتكون لهم تركيبات نفسية مختلفة 

ال يستطيعون تغيير  ما،فنجدهم عندما يؤمنون بقضية 

ايمانهم بما تمسكوا به ولو أدى ذلك الى زوالهم من األرض. 

ذلك أنني مؤمن إيمانا  الصفات،ك تلب اوأنا واحد من أصح

إن لم  مطلقا بأن هذا األمل الذي بنيت كل مشاعري عليه

يتحقق فال فائدة عندي من تغيير تأقلمي مع أي وضع آخر 

 غيره. 

وتجعلني في حيرة بالغة فيما لو  لي،تؤملني بما تقوله  أنك -

فأنا بقدر ما أحمل  يوسف،حالت الظروف دون زواجنا يا 

لك من محبة وود، إال أنني اتحول في بعض األحيان الى 

 فطرية،اء غريزة الشفقة في النس تلمني،مشفقة عليك فال 

فهي ال تكون اال  الشفقة؛فأنا أعلم أن الرجال ال يرغبون في 

والرجال ال يرغبوا في أن  السائد،على الضعفاء في عرفهم 

لكن ماذا أفعل؟ هذه هي حيلتي  بالضعف،يصفهم أحد 

التي الجأ إليها إذا شعرت أن الحب وحده يقف عاجزا عن 

 تحقيق ما أريده من عالم الحب. 

فما تحمله والدتي  أحد، علىعليك انا ال أريد أن يشفق ال  -

من الشفقة علي يكفي ليسد مليون باٍب من أبواب 
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أما أنا فليس لدي أال أن يبقى حبي لك وسام  الشفقة،

يطوق جيد الوفاء على مر الدهور، فإن تحقق ما يدفعني 

وان تعذر ذلك فيكفي أن  أرجوه،إليه الحب فذاك الذي 

مزا للوفاء الذي ال يستقيم الحب الصادق يبقى حبي لك ر 

 إال عليه.

كم تحيرني هذه األفكار التي تبني عليها مبادئك في فلسفتك  -

يا خوفي ان تكون هذه هي أفكار سقراط التي اسمع  للحياة،

 عنها في الراديو. 

سقراط ليس مجنونا بل أعقل العاقلين! لكنه كان يعيش  -

 ف اليوم )بامليكا فيلية(.بين املجانين املصابين بداء ما يعر 

حسنا دعنا نحلق في سماء مشاعر الحب فقط ، وال توغل  -

بنا في فلسفات اليونان ، فأنا ال افقه فيها ش يًء ، فقط 

اسمع عنها نزرا يسيرا في برامج الراديو الثقافية ، فأنت 

تعرفني أعتبر الراديو هو صديقي الخاص الذي ال يفارقني 

ال إال ساعة النوم فقط ، وقد أسدت الي والدتك معروفا 

أنساه حينما أشترت لي الراديو كدهية لي حينما ذهبنا الى 

املركز معها أنا وأمي أيام ان كنت أنت تقيم هناك من أجل 

الدراسة مع أختك زينب ، أظن أنك كنت في الصف الثالث 

حينذاك ، فال تغتر بما أقوله لك من كلمات غريبة ؛ فهناك 

يرها ؛ بل أشياء اسمعها من الراديو لكنني ال أفقه تفس

 أحفظها فحسب. 
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لو ساعدتك الظروف وتعلمتي  فطنة،هكذا أنِت ذكية  -

القراءة والكتابة ألصبحِت أديبة يشار إليك بالبنان. لو 

بقيت الظروف كما هي حينما كنت اتعلم مبادئ القراءة 

والكتابة عند الشيخ سعيد أيام ما كنت أعلمك الحروف 

 دارنا؛سمر في فناء الهجائية والصور القصيرة حينما كنا ن

أو عندكم في كوخ خالتي لطيفة ذاك الذي ليس به إال نحن 

القلق املتموج لربما  ضوؤهاوملبة )الكيروسين( التي تطلق 

 وتكتبين.  تقرأنأصبحت أنِت على األقل 

يا لها من ليالي جميلة تلك التي تعلمت فيها منك كامل  -

هل تصدق أنني  الصور،وقصار  والفتاحة؛حروف الهجاء 

كنت حيثما أرى حرفا من حروف الهجاء مكتوبا على أي 

لكن ربما تجميع الحروف  مباشرة،ش يء اعرف ذلك الحرف 

كان يشكل لي ضجرا فتركته حتى تجاوزت مرحلة الشغف 

                بذلك.

ال بل وكان أيضا  وسارة،يث شيقا ورائعا بين يوسف دكان الح لقد

وكان  وروحيا؛اللطف والتفاهم العميق نفسيا مفعم بمشاعر الود و 

الكالم ولو استمر دهرا  أن ينقطعد يكل منهما مشغوف باآلخر وال ير 

 من الزمن! 

والدة سارة قد اعدت الغداء املكون من األرز باللبن والسمك  كانت

املشوي وبعض الخضار املطبوخة في قليل من املرق مع الخبز 
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بة التي أعدتها احتفاء بزيارة يوسف فدعتهما لتناول الوج البلدي،

 لها. 

استأذن يوسف في االنصراف والعودة الى  الغداء،بعد أن تم تناول 

ليقض ي ما بقي من الوقت بعد أن علم عن موضوع سفر  والده،درا 

وأصبح لزاما عليه أن ينتظر عودته بعد  للعاصمة، يعبد الغن

هي املعجزة  يالغنعبد العالج، وقد كان يتمنى يوسف أن تكون رحلة 

التي سيتحقق من وراءها هدفه في زواجه من سارة الذي أصبح 

 شغله الشاغل. 

وبعد  موعده،الى مستشفى العاصمة بعد أن تحدد  يعبد الغنسافر 

أن مض ى على سفرة ما يقرب من أسبوع وصلت األخبار الى قرية 

ليس له عالج في  يعبد الغنسراجة بأن املرض الذي أصيب به 

وتقرر ارساله الى احدى املستشفيات العاملية  العاصمة،فى مستش

 التي ال يتوفر عالج مثل ذاك املرض إال بها. 

 يبين حالتين أحبهما الى نفسه أن يأت فأصبحيوسف بهذا الخبر  علم

لكنه لم يكن يبِد ألحد عن  زواجه،القدر بفرج يحل مشكلته في 

 يعبد الغنواألخرى وهي أبغضهما الى نفسه أن يعود  هذا،شعوره 

سليما معافى فيحدث ما لم يكن في حسبان يوسف!    أوشكت أيام 

 العالجية،في رحلته  يعبد الغناالجازة الصيفية على االنتهاء ولم يزل 
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في هذه الفترة فلن يكون  يعبد الغنوبدا ليوسف جليا أنه لو جاء 

 فماذا يفعل يوسف؟  معه،ضوع الوقت ليسمح بفتح هذا املو 

فسنحت  لطيفة،قرر أن يعرض هذا املوضوع مرة ثانية على خالته 

فرصة مناسبة لذلك فحدثها عن هذا املوضوع قائال لها: كما ترين 

ولم يبق على موعد انتهاء االجازة  اآلن،لم يعد الى  يعبد الغن

هذه  في يعبد الغنوحتى لو جاء  يوما،الصيفية إال حوالي عشرين 

الفترة لفن يكون من املناسب خوض غمار هذا املوضوع معه سيما 

فوالدي لن  خاصة،وأن فتح هذا املوضوع معه يحتاج الى ترتيبات 

أنا الى  وربما سأضطر األمر،ليخبره بهذا  يعبد الغنيذهب الى 

االستعانة بأشخاص من آل مرزوق كي نفاتحه في هذا املوضوع 

 فماذا ترين يا خالتي؟

ت: ليس من املعقول أن يذهب معاك أشخاص من آل مرزوق قال

ولكن دع األمور  أبدا،فال تفعل ذلك  معهم؛بدون حضور والدك 

 هعودتوبعد  العالجية،من رحلته  يعبد الغناآلن وانتظر حتى يعود 

بوقت كاف يسمح له باألخذ والرد في هذا األمر أطلب من والدتك أن 

حتى يفاتحه هو شخصيا  يعبد الغنتقنع والدك بالذهاب معك الى 

 ولعل النتائج تأتي على خير.   سارة،في موضوع زواجك من 

اقتنع يوسف برأي خالته لطيفة وقرر إرجاء هذا األمر للمرة الثانية 

 الى أن تتهيأ الظروف املناسبة. 
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[12] 

وباشر  العشيرة،وعاد يوسف الى مدينة  الصيفية،انتهت اإلجازة 

 عمله هناك كالعادة وليس هناك من جديد. 

عاد الى قرية  للعالج، يعبد الغنبعد مض ي ثالثة أشهر على سفر 

 وشفي من املرض الذي أصابه. عالجه،سّراجة بعد أن تم 

فور  يعبد الغنتوافد أهل قرية سراجة زرافات وافرادا الى منزل 

املرض الذي أصابه لتهنئته بسالمته من  العالجية،من رحلته  هعودت

وكان من أوائل من وفد  معافى؛وعودته الى داره  منه،وخروجه ساملا 

استمر هذا التوافد على  لطيفة،وسارة وأمها  خليل،إليه العمدة 

لم يبق أحد  ليلة،أسبوعا كامال دون انقطاع في كل  يعبد الغندار 

وال من آل ناصر الوسمي إال  مرزوق،وال من آل  الحالفي،من آل زايد 

وهنأه بشفائه وعودته من رحلته  ،يعبد الغنوحضر الى منزل 

  العالجية.

وقد علم يوسف بذلك في جيأته الى سّراجة أثناء إحدى العطل 

األسبوعية ؛ و قد وجد في ذلك فرصة مواتية ألن يزور عبدالغني 

معافى ، وقد  ويسلم عليه ؛ ويهنأه بالسالمة والعودة الى دراه ساملا

اصطحب معه أحد أقاربه في ذهابه الى دار عبدالغني ، وشكر عبد 

الغني يوسف وقريبه عثمان ، وقد شعر يوسف في ابعاد نفسه 
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ببعض السرور والغبطة على ما ملسه من عبدالغني من الترحيب 

بيوسف وقريبه عندما زاراه ؛ وأضمر يوسف في أبعاده ش يء من 

كون في الشعور الذي ملسه من عبدالغني الرجاء الخافت عس ى أن ي

ما يساعد على تهيئة الظروف التي تجمع بينه وبين سارة ؛ لكن بقي 

 ذلك الشعور الحذر طي الكتمان في قلب يوسف . 

من رحلته  يعبد الغنبعد ما يزيد بقليل عن أسبوعين من عودة 

ارة ذات يوم بزيارة مفاجئة الى بنت أخيه س يعبد الغن العالجية، قام

وبعد جلوسه معهما بعضا من  لطيفة؛في منزل والدتها السيدة 

وسأل عن أخبار بنت  أحوالهما،الوقت القصير اطمئن خالله على 

أخيه وقال لها: كما رأيِت لم يسمح الوقت لي عند زيارتك لي أثناء 

ألخذ أخبارك والتحدث  معك،عودتي من رحلتي العالجية بالجلوس 

وقد جئت  رأت،ثرة الزائرين الى منزلي كما وذلك لك يكِف،معك بما 

الى منزلكم من أجل االطمئنان على أحوالك وأخبارك.  ثم توجه 

بالحديث الى لطيفة قائال: كما ترين أصبحت سارة شابة رشيقة 

والفتاة ليس لها في مثل هذا السن  والجمال،القوام بديعة الحسن 

ير من الجهد واملال وأنِت قد تعبت وأنفقت الش يء الكث الزواج،إال 

ولكن ليس  معكما،وربما كنت مقصرا  سارة،من أجل تربية ورعاية 

ولكن بسب الظروف التي لم تكن تساعدني  عليكما،ذلك ضنا مني 

  الجزاء.وسيجزيك خير  العمل،ولكن لن يضيع هللا لك  كثيرا،
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كانت سارة عندما سمعت كالمه حول رأيه في الفتاة التي في مثل سنها 

ليس لها إال الزواج كانت قد أطرقت برأسها وارتجف قلبها  بأنه

وتزايد خفقانه في صدرها وقالت في نفسها: هذا ما كنت أخش ى 

   بنا.حدوثه في أي لحظة وها وشل وابله قد بدأ!  اللهم لطفك 

ناحية سارة ثم قال: أنا يا بنيتي بعد عوتي من  يعبد الغنالتفت 

 الفي،على خطبتك يا سارة لولدي رحلتي العالجية قد عقدت العزم 

يمهلني الزمن وأرحل من الدنيا قبل أن أطمئن على  أالفأنا أخاف 

ابن عمك  وهو أيضا غيره،فأنت بنت عمه وليس لك  منك،زواجه 

 أقوله،وها أنا اكلمك اآلن أمام أمك وهي تسمع ما  سواك،وليس له 

أنا سأقوم باستصدار صك شرعي من املحكمة يثبت واليتي 

متمنيا لك وألبني الفي حياة  القران.الشرعية لك من أجل اجراء عقد 

 سعيدة. 

اجراء عقد القران بين ابني الفي  لها: سيتمثم عاد الى لطيفة وقال 

أما حفلة الزفاف فستكون بعد شهرين  اآلن،وسارة بعد شهر من 

وإذا  لذلك، تتهيؤواأن  فأود، القران،من تاريخ عقد  بإذن هللا تعالى

فليس  لي،أو لديك يا لطيفة أي أمر تودين ذكره  ش يء،ناقصكم 

لدي أي مانع من سماع ما تريدين قوله لي اآلن ومن تلبية أي طلب 

 لك أو لسارة. 
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ولم تزد على  سارة،لم يكن أمام لطيفة أي خيار أمام ما قاله لها عم 

أنا أرى أن تأجيل هذا املوضوع بعض الوقت ألتشاور  له:أن قالت 

فحبذا لو تمهلنا قليال من  األب،مع سارة فهي كما تعلم بنت يتيمة 

الوقت حتى تطمئن البنت وتفكر فيما قلته لها بهدوء ليس فيه 

 استعجال فذلك أفضل لها ولي ولكم أنت واالبن الفي. 

ابن عمها فهو األقرب  ولن تتزوج غير تتزوج،قال: ليس لسارة إال أن 

نحن ليس لدينا بنات نأخذ موافقتهن خاصة  غيره،لها واألولى بها من 

 أنا،سارة أن توافق على ما قلته  العم، علىحينما يكون الزوج ابن 

بعد شهر من اآلن سيتم عقد  األمر،وليس هناك أي الزم لتأخير هذا 

 زفافها،قد يتم وبعد شهرين من تاريخ اجراء الع عمها،قرانها من ابن 

وأنا استأذن اآلن في  مرفوض،وأي رأي يخالف ما قلته لكم فهو 

  اآلن.ونحن على نفس املواعيد التي حددتها أنا  االنصراف،

نهض عبد الغني وغادر منزل لطيفة ولم تكن تعبيرات وجهه تنبئ عن 

ولم يزد على أن قال: اراكما قريبا بإذن  لطيفة،سروره بما سمعه من 

  عالى.تهللا 

قالت لطيفة لسارة: كما ترين  لطيفة،دار  يعبد الغنبعد أن غادر 

 فيها،وليس لنا حتى رأي  املسألة،يا بنيتي نحن ليس لنا خيار في هذه 

 الواقع؛وعليك أن تقبلي باألمر  الشرعي،هذا عملك وهو ولي أمرك 

  الدارين.ولعل هللا ان يكتب لك الخير ويسعدك في 
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بل  واحد،لم تجب سارة على ما سمعته من عمها وال من أمها بحرف 

 وفي كلوبدأت تستعرض في عقلها  ،سريرهااكتفت باالنصراف الى 

ذرة من جسدها كل ذكرياتها مع يوسف وكيف ستنفصم آخر حلقة 

من عرى حلقات حبهما بعد شهر واحد رغما عنهما لتتحول املشاعر 

الذي لم تعد له أي  والحنين،والعواطف الى طوفان من الشجن 

بعد أن  القاتل،والكمد  املستطير،واألس ى  املبرح،فائدة غير األلم 

تحطم الجسر الذي بنياه يوسف وسارة من األمل املفعم بالرجاء 

 فما العمل؟ وما الحيلة؟   روحيهما!الكبير واألمل العريض للربط بين 

 وقوعه،ش ى من فقد وقع ما كان ُيخ ملجئ،ليس هناك أي مفر وال 

وليس أمام سارة إال  املحفوظ،وقض ى القدر بما قد كتب على اللوح 

حيرة أمام  منها،ليس أمامها إال الحيرة التي ال خروج  الصمت،

وكيف  بالخبر؛تتصور يوسف عندما يعلم  وحيرة وهي نفسها،

وكيف سيكون وقعه عليه؟ أما هي فلم يعد أمامها إال أن  سيتلقاه؟

وينبغي أن  فحسب،ليس أمامي أال الصبر  تقول:ي تعزي نفسها وه

 يكون ليس أمام يوسف إال الصبر الجميل مثلي. 

ها أنا قد عرفت ما جرى لي!  وأما هو فلن أعرف ما ذا سيحدث له 

غير أن ما سيحدث له سيكون أمر جلل بدون  له،وماذا سيجري 

 ريب! 
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، حتى  ش يء كانت سارة ال تستطيع أن تقول أي ش يء ، أو أن تبِد أي

ال تكون في موضع ريبة تستغل من الحاقدين ، واملتربصين بالشر ، 

فقد كانت تعلم أنها لو قالت شيئا ، أو أبدت شيئا عن أنها تحب 

يوسف ؛ فسيكون ذلك مطية للذين يحملون األمور على أسوء 

الوجوه ، ويفسرون األمور على ما يخدم أغراضهم السيئة ، 

ما تزعمه سارة ليس إال غطاًء لفحش أخفته ونواياهم الحاقدة بأن 

عن العيون ، وتريد أن تستره بمالئة الزواج ، متناسين أن من حقها 

أن تحب من تشاء ، وتختار من تريد ، وال عالقة لآلخرين بمشاعر 

الناس وحرياتهم الشخصية ، في حدود ما ال يحلل حراما ، وال يحرم 

، أو يمس حرياتهم أو حرماتهموال يعتدي على حقوق اآلخرين  حالال ،

 وخصوصياتهم ، هذا ما كان يدور بخلدها حتى هذه اللحظة .     

وعلم ما  األسبوع،عاد يوسف الى قرية سراجة في عطلة منتصف 

وفور أن سمع الخبر من والدته شعر  القرية،بما حدث في غيابه عن 

نصف انشل  نصفين،كأن صاعقة وقعت على رأسه فشطرته الى 

ونصف بقي مشغول بالنصف املشلول! يا له من  فورا،حركة عن ال

هل يعقل أن تتدمر كل القصور التي شيدها  رهيب،خبر صاعق 

يوسف في فكره خالل األعوام التي خلت وهو يحلم بحياة زوجية 

سعيدة مع الفتاة التي أحبها طفلة؟  ثم عشقها فتاة؟ ثم هام بها 

 وليفة وصديقة قبل أن تكون زوجة؟ 
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 حيلة،فليس أمامه أي  الواقع،لم يكن أمامه إال أن يسلم باألمر 

  وسيلة.وليست له أي 

بعد ساعة من االستغراق في الظالم الدامس الذي شعر يوسف 

رفع طرفه الى  املستقبلية،بانتشاره في كل زاوية من زوايا حياته 

ها وهي مطرقة برأسها تتأمل هي األخرى فيما حدث البنها آوالدته ور 

من الفزع الذي أصابه والوجل الذي حل به فقال لها: ال تشغلي 

نفسك بي يا أمي فأنا مؤمن بالقضاء والقدر، هذا قضاء هللا وهذا 

ماذا  قائال:ثم سألها  والقدر،وليس أمامي إال تقبل القضاء  قدره،

 كان رد الفعل عند والدي عندما سمع بهذا الخبر؟ 

كل ما كان  عمها،وال شأن  ة،سار قالت: والدك لم يكن يهمه شأن 

والدك كان يعلم بتعلقك بحب  فحسب،يقلقه هو شأنك أنت 

لكن ماذا يفعل؟ ولم  يتحقق،وكان يعتقد أن هذا األمر قد ال  سارة،

ولم يكن بإمكانه أيضا تغيير  به،يكن بإمكانه صرف قلبك عما تعلق 

 والدك رغبتك،وبنت أخيه حتى يحقق بذلك  يعبد الغناألمور مع 

 لم يزد عندما علم بهذا الخبر على أن قال: لعله شر وانصرف عنا! 

 هل تعتقدين يا أمي أن حبي لسارة هو شر محض؟  -

ولكن أعتقد أن األمر الذي  بني،ال أنا ال أعتقد ذلك يا  -

ينصرف عن اإلنسان قد يكون له فيه خير من األمر الذي 

وهللا تعالى  ذلك،يريده وهو ال يعلم أله فيه خير أم غير 



 

 

 
143 

وعس ى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعس ى أن يقول: )

 (.ال تعلمون  وأنتم ووهللا يعلمتحبوا شيئا وهو شر لكم 

لكن أنا مولع  ابدا،انا لست معترضا على ما يريده هللا تعالى  -

أن أصبر على فراق سارة؟  أستطيعدنف كما تعلمين فكيف 

نحوها وقد ملك ي ر عأن أسيطر على مشا أستطيعوكيف 

حبها كل ذرة في جسدي؟ أنا ليس لي اصطبار على ذلك لكن 

ي الى أن تنتهي ر عسأمض ي في حياتي حامال جراحي ومشا

الذي ليس  نفس ي،حياتي وأغادر هذا العالم البغيض الى 

هو مكان  الطاهرة،والنفوس  النقية،فيه مكان للقلوب 

 النفسية، وتسطر عليهم األهواء األنانية،فقط ملن تقتلهم 

وعالم بهذه العقلية ليس ملثلي  العصبية،وتملكهم التقاليد 

 به حاجة. 

وهكذا أدرك اآلن  عبد الغني،هكذا تقبل يوسف خبر سارة مع عمها 

ِتَي بنيانه من  األحالم،للتو أن سرح اآلمال الذي شيده في فضاء 
ُ
قد أ

وهوى الى القاع السحيق، فقرر من تلك  سقفه،القواعد فخر 

  يموت.حظة أن يصرف النظر عن الزواج بالكلية الى أن الل
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[13] 

كي يتم بعده عقد قران ابنه الفي  عبد الغنيانتهى الشهر الذي حدده 

ولم يبق اال اجراء مراسم  القران،وقد تم عقد  سارة،بابنة عمه 

الزفاف بها الى بيت زوجها بعد نهاية الشهرين اللذين حددهما والد 

 الفي. 

شمس تشرق  عادتها،وتوالت األيام على  جديد،مضت األمور دون 

وفي صباح يوم غائم من أيام  يغش ى،وليل  خ،لينسونهار  وتغرب،

وقبيل  بغزارة،وهطلت األمار  السحب،شهر تشرين األول تراكمت 

وسرى النسيم اململوء برائحة  السحب،املغرب عندما أقلعت 

أل ما بين ضفتي الوادي الذي أقبل السيل يم الشجر،وعبير  املطر،

فخرج أغلب أهالي  الضفتين،تقع قرية سّراجة على احدى تلك 

سّراجة ليستمتعوا بمنظر السيل وهو يحتم عبر الوادي في منظر 

ويندفع املاء بسرعة  الهائجة،تتقاذف فيه األمواج  ومخيف،عجيب 

ووقف غيرها من أبناء  سارة،وعلى حافة تلك الضفة وقفت  عالية.

 بعضا،ّراجة يستمتعون برؤية السيل وأمواجه التي يركب بعضها س

وبينما كانت سارة تخطو بضع خطوات مقتربة من الحافة القريبة 

فجأة انهار الجرف الذي وضعت قدمها عليه  الوادي،من مجرى 

فارتفع  رحمة،السيل بدون  فاقترفهافهوت فورا الى املاء  شفاه،

لكن لم  السيل،تهوي في وسط  صياح الحاضرون عندما رأوا سارة
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فالذي سيفعل ذلك  لينقذها،يكن بمقدور أحد أن يهوي وراءها 

  محالة.سيكون مصيره الغرق ال 

وهرع كل أهل القرية الى املكان  األصوات،وارتفعت  الصياح،توالى 

السيل، ووقفوا  فيالذي انقض به الجرف فسقطت سارة بسببه 

وليس لديهم أي حيلة يستطيعون  مشدوهين،جميعا بجوار الضفة 

من خاللها أن يفعلوا شيئا أمام غطرسة أمواج سيل الوادي 

وليس  لعاطفة،ليس فيها مراعاة  متالطمة،وهي تحتدم  وطغيانها،

وال أمل  ترجى،رحمة ملن يريد أن يقتحمها! بل ليس فيها هوادة  فيها

 أو يسكن اضطرابها العاتي. تالطمها،إال أن يهدئ  يرتجى،

وقف كل أهل سّراجة ال حول لهم وال  الرهيب،أمام هذا املنظر   

أما أم سارة فقد غدت في وضع ال تحسد عليه وهي تظرف  قوة،

إذ لم يعد  وحيدتها،حسرات على غرق  وقلبها يتقطع دموعها،

  وقدره.يعصمها في تلك اللحظات إال إيمانها بقضاء هللا 

 الوادي،لى جانب قض ى كل أهل سّراجة ليلتهم كاملة وهم ع

ويبدؤون في  تخف،لعل مياه السيل أن  الفجر،ينتظرون طلوح 

  سارة.البحث عن مصير 

في يوم لم يسبقه  األفق،تنفس الفجر وبدأ الضوء رويدا رويدا يمأل 

 عميق،يوم على أهل سراجة يحمل ما حمله ذاك اليوم من حزن 
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الفجر  اصطف الرجال خلف الشيخ سعيد وأدوا صالة بالغا،وأسأ 

 كما أدين أيضا النساء الصالة خلف الرجال. 

 وأخذت مياهه حدته،نظر الجميع الى الوادي فإذا السيل قد خفت 

 الذين يجيدون فقدم القوم أحد الرجال من  التناقض،في 

 املاء.كي ينزل الى الوادي ويسبر غور  غيثان،وهو املزارع  السباحة،

لم تكن املياه  السيل،نزل غيثان الى الوادي وبدأ يسير عبر مياه 

وبدأ بعض الشباب  فيه،تتجاوز منتصف الساق للواقف 

والنشطاء من القوم يخوضون ماء السيل الى جانب غيثان في بحث 

وال أمل في  غرقت،التي بات من املؤكد أنها  سارة،دقيق عن مصير 

ما يقرب من ثالثمائة متر عثر  على بعد الحياة،بقاءها على قيد 

ولم يظهر منه  بالوحل،غينان على جثمان سارة الذي كان مغمورا 

صالح غيثان في  والرأس،اال الجزء العلوي فقط مما يلي األكتاف 

الناس قائال: أيها الرجال من كان منكم لديه برد فأليتني؟ كان عبد 

غيثان وناوله  الغني ملتحف ببرد معه ، فنزعه في الحال وتقدم الى

البرد ، طلب غيثان احضار سريرا من أي منزل من املنازل القريبة ، 

بدأ غيثان وعبدالغني وبعض أقارب عبدالغني في رفع األوحال عن 

الجثمان ثم تمت تغطيته بالبرد ، ثم طلبوا السرير الذي تم احضاره 

على الفور ، وتم وضع الجثمان عليه وهو مغطى بالبرد ، تم حمل 

جثمان الى منزل لطيفة التي ألقت آخر نظرة لها على جثمان سارة ال
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بلقب يمأله الحزن ، ويلفه األس ى ، وأعين جفت منها الدموع لكثرة 

البكاء ، ولم يبق إال أن تسيل منها الدماء ، تولى النساء تغسيل 

الجثمان وتكفينه ، وتحنيطه ، ثم تم حمله الى مسجد القرية حيث 

جة ص
ّ
الة الجنازة على جثمان سارة يؤمهم الشيخ أدى أهل سرا

 سعيد ، ثم بعد ذلك ووري الجثمان الثرى . 

وبدأ البؤس  ووفاتها،لف الحزن العميق قرية سراجة بعد غرق سارة 

واألشد  حزنا،كانت لطيفة هي األعمق  والدتها،واألس ى يعتصر قلب 

  لدنيا.احرقة على فراق ابنتها التي كانت بمثابة كل ش يء لها في هذه 

بادر العمدة خليل في إرسال أحد الرجال الذين يعملون معه في 

املزرعة الى مدينة العشيرة ليخبر يوسف بما جرى لسارة ويطلب منه 

  حاال.الحضور 

فكان ذلك  له،تقلى يوسف الخبر من الرسول الذي ارسله والده 

بعد الصاعقة األولى  يوسف،الخبر هو الصاعقة التي صعقت عقل 

  القران.تلقاها بعد سماعه خبر الخطوبة وعقد  التي

عاد يوسف الى سّراجة يحمل من الحزن ما تدنؤ به العصبة أولي 

توجه  واخوانه،وبعد أن سلم على والده ووالدته  الناس،القوة من 

وقد وجدها جالسة  سارة،الى منزل خالته لطيفة معزيا لها في وفاة 

وبعض أقاربها صابرة  جاراتها،على أريكة وحولها نسوة من 
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أال أنها  الفظيع،ولفها األس ى  العميق،قد غطاها الحزن  محتسبة،

 بجلباب 
ً
مطمئنة  اإليمان،هادئة بسكينة  الوقار،بدت مجملة

قال لها يوسف بصوت متهدج خفيض: وهللا يا  الرحمن،بقضاء 

ولكن ماذا  عليها،خالتي أن مصابي في سارة ال يقل فظاعة عن حزنك 

ر هللا وما شاء فعل ، لم تزد على ان قالت له: اسأل أن نفعل؟ قد

يعظم لنا األجر ويخلفها علينا بخير ، إنا هلل وإنا إليه راجعون ، انا 

مؤمنة بقضاء هللا وقدرة ، مطمئنة الى حكمه وعدله ، وبعد أن بقي 

بين يديها بضع دقائق يواسيها ، معزيا لها ولنفسه في فقد سارة ، 

ن له باالنصراف ووعدها بزيارتها في وقت آخر ، طلب منها أن تأذ

فأذنت له ، عاد الى دار والده وانكب على نفسه يتجرع كؤوس ألم 

الحزن ال يدري ماذا يفعل ، وال يعرف أي سبيل يسلك ، نظر الى كل 

ما حوله في حيرة وذهول ، فلم يَر أفضل من أن يلزم سريره الى أن 

الرأي ، وينير له طريقا من طرق  يفتح هللا له بابا من أبواب سداد

الرشد ، مكث على هذا الوضع ثالثة أيام دون أن يغادر باب الحجرة 

، كانت  والدته تترد عليه من وقت آلخر ، تهدئه وتخفف عنه وطأة 

ألم الحزن ، وتبين له أن مع العسر يسرا ، وإنما يكون الصبر عند 

هما ، كان يجد يوسف  الصدمة األولى ، وأن الجزع ال يزيد النفس إال

 في كل هذه الكلمات ما يشد أزره ، ويخفف من وطأة مصابه.   
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لم يش ئ  سّراجة،بعد إن انقض ى األسبوع األول على وجود يوسف في 

والده أن يذكره بموضوع انقطاعه عن عمله وطلب العودة الى إليه 

فقد كان ال يقتات  والهم،لشدة ما رآه قد أصابه من األس ى والحزن 

وال  أحدا،ال يرى  الناس،معتزال كل  فقط،ال ما يبقيه على الحياة إ

فأرادت والدة يوسف أن تتحدث مع زوجها بشأن  أحد.يجلس مع 

يوسف بعد أن ساءتها حالته ، وأضجرها قلقه ، فقالت له: أنت ترى 

الحال الذي وصل إليه يوسف ، فقد ساءت صحته ، وضمر جسده 

وصحته ال تسر العدو قبل  ، وشحب وجهه ، وغارت عيناه ،

الصديق ، فهو كما ترى يقض ي نهاره متصال بليله ال يغادر مخدعه 

، وال يجلس معنا ، منكفئ على نفسه ، وأنا أريد أن تتحدث معه أن 

يخرج من هذه الحالة التي ال تزيده إال سوء ، فما يفعله ال يحل 

ن الحياة مشكلة ، وال يعيد مفقودا ، واإلنسان العاقل ال يتوقف ع

بسبب أمر قد حدث ، أو حادث قد وقع ، الحياة هكذا ال تصف إال 

لتتكدر ، وال ٌتفرح إال لٌتحزن ، فالوالد قد يفارق ولده ، والولد قد 

يفارق والده ، واألخ يفارق أخاه ، والزوج يفارق زوجته ، والحبيب 

يفارق حبيبته ، هكذا هي ظروف الحياة ، وهكذا هي الدنيا نزول 

تحال ، وبقاء الحال من املحال ، ولو استسلم كل الناس ملا وار 

يصيبهم وتوقفوا عن الحركة ، ملا استمرت الحياة حتى تصل إلينا ، 

 وملا وصلنا نحن لها . 
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قال لها والد يوسف: دعيه! دعيه يا أم يوسف فهكذا تفعل 

دعيه سيقوم وسيعود  حدها،الصدمة عند من بلغت به الصبابة 

فهذه فقط حالة مؤقته يمر بها ولن يلبث أن  الطبيعي،الى وضعه 

الواجب عليك اآلن أن تتركيه  ثالثة،يستعيد نشاطه بعد يومين أو 

دعيه حتى يفّرغ الطاقة  نصيحة،كما هو وال توجهين له أي لوم أو 

  الطبيعي.وسترين أنه سيعود الى وضعه  اآلن،السلبية التي تحتويه 

 قالت: هل ترى أنت ذلك؟ 

 بنفسك.          نعم وسترينل: قا

نهض يوسف في ذات  االنتهاء،قبل أن يشارف األسبوع الثاني على  

أصيل وخرج الى فناء الدار وأخذ يرمق كلما في الفناء. ثم طلب من 

 أخته زينب أن تصنع له كوبا من الشاي.

بعد بضع دقائق أحضرت له زينب كوب الشاي وقدمته له وهي  

 أن أحضر لك أي ش يء آخر؟ تقول له: هل تريد 

 قال لها: ال شكرا لك. 

وتحاشت  الفناء،سّرت أم يوسف كثيرا عندما رأت يوسف يخرج الى 

 أن تحدثه أو تقول له أي ش يء عمل بنصيحة والده. 
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قبيل الغروب قال يوسف لوالدته: أنا أشعر اآلن بأنني أحسن من 

وأريد أن اخبرك أنني في بداية األسبوع القادم سأعود الى  قبل،ذي 

  هناك.العشيرة ملواصلة عملي 

وأنا  بك،قالت: الحمد هلل على خروجك يا بني من األزمة التي أملت 

  الصحة.أتمنى لك كل التوفيق ودوام 

ونهض متغلبا على الحالة التي  نشاطه،بعد أن استعاد يوسف 

شعر به ملوت سارة وفراقها األبدي عن  انتابته بسبب الحزن الذي

وبعد أن أخبر والدته أنه سيعود الى العشيرة في  الدنيا،عالم الحياة 

تذكر الحلم الذي رآه في املنام! فخطر له أن  القادم،بداية األسبوع 

فيوسف بعد أن فقد سارة الى األبد لم  سعيد،يقصه على الشيخ 

  الدنيا،يعد لديه ما يخش ى منه في هذه 

 املنام،ذهب يوسف الى الشيخ سعيد وأخبره بالرؤيا التي رآها في 

فقال له الشيخ سعيد: أظن وهللا أعلم أن الرجل الذي أم الناس في 

ته هو زواج يوالجثمان الذي رأ الحالفي، عبد الغنيصالة الجنازة هو 

وعدم إتمام صالة الجنازة يدل على عدم تحقق  الفي،سارة من 

 ءدير فاللحم ال اللحم،جالن اللذان رأيتهما يبيعان أما الر  الزواج،

وأما اللحم الجيد  الناس،هو األعمال السيئة التي يقترفها الكثير من 

فهو األعمال الحسنة التي ال يفعلها إال القل من الناس. أما الرجل 

الذي يحتطب فذاك ابن آدم يحمل نفسه الذنوب وربما تاب 
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وهكذا  يذنب،لكنه يعود ثم  الذنوب،واستغفر وتصدق فنقصت 

 بها،فتون مومن هو أما الفتاة والشاب فتلك الدنيا  االنسان،هو 

  كان.والذئب هو املوت البد أن يدرك االنسان أينما 

شكر يوسف شيخه سعيد وقبل رأسه وتمنى له طيلة العمر والعمل 

 ويأمل أنوأخبره أنه سيعود الى العشيرة بعد بضعة أيام  الصالح،

  تعالى.ريبا بإذن هللا يراه ق

غادر يوسف في بداية اليوم األول لألسبوع الذي حدده للعودة الى 

وبدأ حياته العملية بعد أن قدر مدير املعهد العلمي  العشير،

الظروف التي حدثت ليوسف متمنيا له التوفيق والسداد في عمله 

  زمالءه.مع بقية 

األمل التي كان  هكذا عاد يوسف الى عمله بعد أن فقد كل خيوط 

يتعلق بها ، فقد كان يوحي إليه خياله وفكره في الفترة التي تأكد له 

فيها عقد عبدالغني العزم على تزويج سارة لولده ، إذ كانت الخواطر 

تتوارد على ذهنه واردة وصادرة ، فقد كان يحدث نفسه أنه ربما 

فيتم يحدث ظرف فال يتم زواج سارة من الفي ، أو ربما يحدث ظرف 

الفراق العاجل بينهما ألي سبب من األسباب ، كأن يالقي منها عنتا ال 

يروق له ، أو خلق ال يعجبه ، أو خالف ينشب بينهما ليس له حل إال 

الفراق ، أو على األقل تبقى تلك أمنيات وأحالم تغزو أفكاره الى أن 
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تحل ساعة تضمحل فيها مشاعره نحو سارة ، وتخف حدة صبابته 

 فُيحدث ذلك تغيرا ما ، يطرأ على حياته! فمن يدري؟ بها ، 

أما وقد فارقت سارة الحياة فقد انقطعت كل خيوط العنكبوت التي 

طع أيضا عدل السماء كل خيوط  األماني،كانت تصنعها 
َ
كما ق

العنكبوت التي نسجها دغل العصبية الذي ساد في مجتمعات 

 الرساالت،وتنكبت عقيدة تعاليم  العادات،تمسكت بأهداب 

  جائز.وجرمت ما هو  يجوز،فأجازت ما ال 

هكذا أدرك يوسف بعد أن رحلت سارة من عالم الحياة الدنيا أن 

 خياله،وتالشت من  الوجود،كل األماني والخيوط قد تورات عن 

وبينما هو مستغرق في التفكير في كل ما أصبح ليس له فائدة تذكر 

أماني أهل الكتاب من يعمل  قول الحق جل وعال: )ليس بأمانيكم وال

سوًء يجَز به( فقال لنفسه: )ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي 

           (.وعلى والدي وأن أعمل صالحا تراضاه علىأنعمت 

 العشيرة،بعد أن مض ى شهران تقريبا على عودة يوسف األخيرة الى 

إذ بدأت  مؤخرا،الحظ زمالءه التغير الذي ظهر على صحته 

وبدأ الهزال يدب في جسده بصورة ملحوظة فسألوه: هل  تضعف،

وإنما أحيانا أشعر بألم في ذراعي  كال،يشعر بش يء معين؟ قال: 

فنصحوه بعرض حالته على الطبيب  شديدا،ألم  لكنه ليساأليسر 

 إذ ربما تكون لديه مشكلة صحية وهو ال يدري عنها. 
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لهم: ليس بي رفض يوسف الفكرة التي عرضها عليه زمالءه قائال 

 قريبا!   ستختفي، وستتحسنش يء وإنما هي ظروف حالة عرضية 

لم يمهله الزمن مزيدا من الوقت بل تزايدت حالته سوء في وقت 

 قصير جدا فألزمته الفراش. 

املستشفيات وهناك جرى تنويمه مباشرة إلجراء  أحدتم نقله الى  

 منها،تي يعاني الفحوصات الطبية الالزمة لتحديد الحالة املرضية ال

فتبين بعد تشخيص الحالة أنه يعاني من مرض )متالزمة انكسار 

القلب( وهو مرض يصيب الشخص الذي يتعرض لحزن شديد 

وربما هناك من  نادرا.وهي حالة ال تصيب الرجال إال  مفرطة،وكآبة 

يموت بهذا السبب وال يعرف أحد انه مات تحت تأثير هذه الحالة. 

 دا من تلك الحاالت النادرة. وقاد كان يوسف واح

بينما كان يرقد يوسف في املستشفى فجأة وافته املنية وفارق الحياة 

ولم تجد كل اإلسعافات التي قدمت له من الفريق الطبي رغم 

إال أنها  الطبية،واملنعشات  الصناعي،كالتنفس  بذلت،الجهود التي 

تم السيطرة فقد كانت الحالة أكبر من أن ت تفد،كلها لم تجد ولم 

 عليها. 

وهكذا غادر الدنيا ولم يمهله األجل بعد  نحبة،هكذا قض ى يوسف 

وفاة سارة أكثر من خمسة وسبعين يوما. لقد مض ى حامال جراحه 
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مقدما أسما وأرقى أنموذجا للوفاء واإلخالص في  األخير،الى مثواه 

الذي لم يكتب له البقاء  والوئام،والشوق  والغرام،سبيل الحب 

وضاربا أروع  واملحبوب،قيد الحياة بلم شمل األلفة بين املحب  على

فقد عاش قصة حب لم  والعفة،األمثلة وأسماها في الطهر والبراءة 

وال  املاجن،وال رفث الفسوق  الساقطة،تدنسها أرجاس الغريزة 

 املصطنعة،وال خدع الزيف والنفاق  والغدر،حبال املكر والخيانة 

 ومات كمدا في سبيله.  لعشقه،فقد عاش مخلصا 

 لقد رحل وفارق الدنيا بكل ما حوت. 

وطواها األس ى  فراقه،فارق أمه التي لفها الحزن الكئيب على 

 الرهيب بعد أن غابت عينه عنها والى األبد. 

وكم اكتحلت  بينهم،الذين كم سعدوا بوجوده  وأختيه،فارق أخيه 

 أعينهم برؤيته. 

عه ان يفعل له شيئا أمام ما يراه ، فارق والده الذي لم يكن في وس

وما يلمسه بوضوح مما نسجته العناكب من الخيوط املتشابكة التي 

تصطاد بها ما يغذي مصالحها الشخيصة ليس إال ، في ظل الوهم 

الذي تتصور أنه عقابا مناسبا يجب أن يمتد ليتجاوز من لم يقترف 

ي تكّون نتيجة العقد جرما ، إمعانا في الكيد ، وإيغاال في الحقد ، الذ

 
ً
املزمنة ، التي تتوارثها األجيال ، وتغذيها املصالح الشخصية ،  مظهرة
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خلق الوفاء ، واملروءة الواجبة ، ومبطنة األنانية املحضة التي 

تقص ي اآلخر ، وال تعترف إال بالحق الذي ال تراه إال فيما يخدم 

ازهاقه ، استراتيجياتها هي فقط ، وما عدا ذلك فهو باطل يجب 

واعتداء ال بد من سحقه وطحنه ، وذره كالرماد خارج سرادقها الذي 

 ال يمكن أن يكون ضمنه في مفهومها إال  من يملك ميزة البقاء به. 
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[14] 

                           خـــاتــمة 
هكذا أيها القارئ. سقت لك رواية يوسف خليل الوسمي وسارة الحالفي في 

من تشبه ما يكون والتي حتى وإن كانت  بينمها،قصة العواطف التي ربطت 

إال أن الكثير  الحقيقة،جري في واقع يكن ليلم تشبه ما  وأ الخيال،نسج 

 قدموا وقد يوسف،ومن ضمنهم والكثير من الناس قد تعرضوا ملثلها تماما 

وضحوا بها في سبيل ما  الود،أنفسهم كبش فداء ملا آمنوا به من مشاعر 

حينما ُرفعت في وجوههم  ونقاء،حملوه في قلوبهم من حب وصفاء، وطهر 

وال يقر للحب  فضيلة،الذي ال يعترف بأي  العصبي،رايات الظلم والطغيان 

شهرت أمام أعينهم سيوف الباطل الذي يصطنع من 
ُ
بأي وسيلة. وحينما أ

الحيل ما يحاول أن يدحض به الحق الذي تمتلكه القلوب املرهفة وفاًء ملن 

 سكن في شغافها. 

قوانين  االفتراء، تحتوما تدعيه جحافل الدهماء من أحقية األثرة بمحض 

القاسطين، سطورها حيف  الباطل، وأنشأالزيف التي خطت دستورها أقالم 

 هو إال نسج مفترى أوهن من بيوت العنكبوت.  ما

يكن جوهره غثاء كزبد السيل  عليك، لم لك، وسردتهان هذا الذي سقته 

جميع  العاشقين، وعاشهكل  ثمين، عرفههو جوهر  جفاء، وإنماالذي يذهب 
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ات قيس بن امللوح مو  انجيله،وهو يرتل يوسف  هلكهو الذي  املحبين، هذا

  سبيله.في 

 . هذا هو الذي تغنى به شعراء النسيب

 . وهتف به قلب كل محب للحبيب 

 هذا هو الذي قال بسببه صاحب البردة: 

 حيا الحيا تلك املنازل والربى
 

 وسقى الولي مواطن اآلالء ***
 

 بانت سعاد فقلبي اليوم متبول 
 

 متيم إثرها لم يفــد مكبــول  ***
 

 سعاد غداة البين إذ رحلواوما 
 

 إال أغن غضيض الطرف مكحول  ***
 

        

 صاحب )على نهج البردة(:  أجله  منوهو الذي قال 

 ريم على القاع بين البان والعلم
 

 أحل سفك دمي في األشهر الحرم ***
 

 رمى القضاء بعيني جؤذر أسدا
 

 يا ساكن القاع أدرك ساكن االجم ***
 

 األخطل الصغير:بسببه وهو الذي قال 

 بلغـــوها إذا أتيتــم حماها
 

 أننــي مت فـي الغـرام فداها ***
 

 واذكروني لها بكل جميل
 

 فعساها ان تبكي علي عساها ***
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ليس إال فيض من  الصورة،هذا الذي سردته لك تحت هذه الصفة وبهذه 

وهو أيضا شعب من شعاب  الحكيم،غيض ينبوع املودة التي أشار لها الذكر 

 األفئدة،وكذلك السكن الذي تأوي إليه  الجنسين،نهر الرحمة التي جعلت بين 

 . وتتطهر من أرجاسها حوباءها،وتغتسل من  أوزارها،فتتخفف من 

ويتمدد الى  فيحتلها،هذا هو السحر الحالل الذي يتسلل الى سويداء القلوب 

فتغدو النفس في  فيؤرقها،العيون  ويسري الى محاجر فيستوطنها،خاليا املخ 

 كما تسير نسائم الهوى.  سار،تسير وراءه رخاء حيث  للقلب،هذه الحالة طوعا 

وما قصصته عليك في رواية خيوط العنكبوت  لك،عزيزي القارئ. ما سقته 

جرى ليوسف وحبه لسارة أمر ليس بمستغرب أن يحدث لبعض  عماحكاية 

فكم  الناس،فقد حدث مثله كثير للكثير من  البتة،وال غرابة فيه  األشخاص،

 الغرام،وتجرع كؤوس  الوجد،ة عوقاس ى لو  الصبابة،من مدنف عانا كمد 

ثم مات وهو مكلوم بلواعج الفراق، ذلك أن فقدان  جراحه،وعاش وهو يحمل 

اإلنسان املقرب من النفس والقلب أمر له صعوبة بالغة، فمشاعر الحزن، 

األحيان الى الذروة من القوة املؤثرة، وتكون هذه  وألم الفراق تصل في بعض

 الحالة في بعض األحيان مقسومة الى قسمين: 

قســم يصاب فيه الشخص الذي فقد حبيبا له أو قريبا، يصاب باليأس 

فيصل الى مرحلة املرض  به،والكآبة التي تستبد  العميق،والحزن  الشديد،

وقد يموت غالبا كما  كسر،املنأو يصاب بمرض متالزمة القلب  النفس ي،

  ليوسف.حدث 
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وقسم ربما يصاب بحالة ينكر فيها وفاة من يحب حتى ولو شاهد 

اال انه يكون في حالة تجمد  عليه، والدفن، والعزاءمراسم الصالة 

تتحول حالة االنكار  الصدمة، ثماملشاعر التي تحدث له في بداية 

حدا من ذلك الطراز الى مرض. ويوسف لم يكن اال وا اكتئاب، ثمالى 

نذروا نفوسهم من أجل البقاء ملن صمموا  البشر، الذينالنادر من 

أن  يفتقدونهم، ويقتنعون  أجلهم، وعندماعلى أن يحيون من 

تتحول الحالة  ممكن، فإنهاغير  الحياة، أصبحوجودهم على قيد 

على أفكارهم وتهيمن على نفوسهم بما  متالزمة، تسيطرعندمهم الى 

بأن الوجود لم تعد له فائدة فتختار أنفسهم مفارقة  يوحي لهم

 أجسادهم تحت هذا التأثر الفظيع. 

إن مثل هذا الطراز من الناس عندما تتعلق أنفسهم وغايتهم بشعور 

يعتقدون اعتقادا  شعورهم، فإنهميفقدون من يبثونه  معين، ثم

ال يطيب  وجودهم، عندئذمهيمنا أنهم قد فقدوا جزء من مقومات 

م البقاء إذا سيطر عليهم اليأس بأن من كانوا يمنحونه شعورهم له

                   ومشاعرهم قد تحول الى عدم.   

************ 

 انتــــهـت
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